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ECONOMIC AND LEGAL CONSEQUENCES OF
A TWO-SPEED EUROPE
Tobiáš Bulla
Faculty of Law, Comenius University
Abstract: The work concerns with economic and legal consequences of further and deeper European
integration, in the form of a two-speed Europe, consisting of the first and the second European league.
Key words: European Union, EU Core, Two-speed Europe, Multi-speed Europe, EMU

1

INTRODUCTION
The bearing idea of the unratified constitution of the European Union was „integrated in
differences“. According to the Frankenstein theory of the EU, the European Union is a product of
states, which exceeded the states. The European Commission, as a motor of the integration,
sometimes unreasonably enters into the fields where it is not appropriate. This snowball-growing of
the EU was reason for Brexit, but the internal market of the EU, is not a thing which is doubt by
Member States. Also Great Britain only did not want to be part of European political union, but wanted
to be part of the internal market. We have to take into consideration that if protectionist policies of
Member States will continue and the European Commission will be entering into fields where it is not
appropriate, then there will be no EU in twenty years, but only the internal market. Now the questions
arise, is European political union important for us? Do we have to support further European political
integration?
2

EU CORE
The continuing European integration is not any novelty in the European Union, but nowadays
there is issue of further and deeper European integration in the form of a two-speed Europe consisting
of the first and the second European league. Two-speed Europe is often called as a core Europe or
as a multi-speed Europe, but it is not correct from our point of view, because there is a core Europe
at this time also, and it is made up of the EU Member States which are in the Schengen area or in the
eurozone at this time. As well as there are EU Member States which are not in some of these forms
of integration and they are not in a core Europe. Consequently, it is in a place to say that nowadays
there is differentiation among the EU Member States. According to the above mentioned facts arises
the question that in what will be distinct the differentiation in the two-speed Europe?
2.1

GOALS OF EU CORE
The aim of the EU core, is to achieve the single tax system, single economic policy and single
common currency in all Member States of the EU core, what will together make up the Economic and
Monetary union as the highest form of integration. The EU cannot be considered only as a economic
entity, but it must be considered as a political entity also. Lots of Member States have anti-EU
tendencies caused by their nationalism followed by protectionism. These eurosceptic Member States
are not taking into the account the danger of Russia and President Trump´s doubts about the North
Atlantic Treaty Organisation. Association of European states in the EU is very important, because
Member States are together stronger geopolitical player.
2.2

DISCOVERY OF ECONOMIC CRISIS 2008
The economic crisis in 2008 exposed which countries were not prepared to adopt euro and
since then, there is deepening of economical divergences among stronger and weaker EU Member
States. The indebtedness and unemployment rate of a relevant Member State are the most proper
indexes of these economic divergences, which are dividing countries to the first and the second
European league of a two-speed Europe. Member States with strong and modern economies will be
in the first European league and Member States with weak and slow economies will be second.
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2.3

PRESENT CRUCIAL PROBLEMS OF EU
The present crucial problems to which the EU is facing are lowering number of refugees and
integration of them to the labor market. The second problem is the permanent bad economic situation
in Member States which were not prepared to adopt euro and will belong to the second European
league. Last but not least problem, is the migration of young people from economically weaker
Member States to economically stronger ones, what constitutes big economic problems for the weaker
Member States. According to the European Commission's Discussion Paper on the Social Dimension
of Europe, the 3% of population of the EU is living and working in the another EU Member States as
its domestic one, and another 1% is daily crossing border for the work.
2.4

FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION
The EU and its labor market must be prepared for the fourth industrial revolution, which is
characterized by digitalization and automatization. The deeply integrated core of the EU or the first
European league should make more effective preparation for changes caused by the fourth industrial
revolution. This issue is very important for small economies, as for example the Slovak republic, which
are driven by manufacturing and exporting of cars or electronics to other Member States, because of
robotics firing people from work.
“Of the many diverse and fascinating challenges we face today, the most intense and important
is show to understand and shape the new technology revolution, which entails nothing less than a
transformation of humankind. We are at the beginning of a revolution that is fundamentally changing
the way we live, work and relate to one another. In its scale, scope and complexity, what I consider to
be fourth industrial revolution is unlike anything humankind has experienced before. We have yet to
grasp fully the speed and breadth of this new revolution. Consider unlimited possibilities of having
billions of people connected by mobile devices, giving rise to unprecedented processing power,
storage capabilities and knowledge access. Or think about the staggering confluence of emerging
technology breakthroughs, covering wide-ranging fields such as artificial intelligencie (AI), robotics,
the internet of things (IoT), autonomous vehicles, 3D printing, nanotechnology, biotechnology,
materials science, energy storage and quantum computing, to name a few. Many of these innovations
are in their infancy, but they are already reaching an inflection point in their development as they build
on and amplify each other in a fusion of technologies across the physical, digital and
biological worlds.”1
2.5

ARGUMENTS AGAINST EU CORE
Counterargument is that there is a danger “of creating a two-speed Europe, with firmly
integrated, stable, and affluent Europe in the West and a less stable, much poorer, and possibly less
democratic Europe in the East. This possibility ran counter to the founding commitments of European
integration.”2 The EU Member States have “two stark choices: to alter its own budgetary choices to
a significant extent in order to save the defaulting from its own choice, there by preserving the
Eurozone intact; or to allow (or even push) those countries to cut themselves off from the Eurozone.
Such is the nature market-state integrated area. Welfare entitlements cannot operate on a nationstate model without creating pockets of imbalance that threaten the whole. The market-state´s ethos,
to maximize the creation of economic opportunity within a system that fosters market-state stability,
must become the animating principle. States that do not move towards establishing those foundational
Statecraft hallmarks as the basis for their inner law and external relations will become burdens that,
ultimately, will either drag down the collectivity or will be evicted from it.”3
Some people say that a two-speed Europe can be described according to the undemocratic
principle of George Orwell´s Animal Farm: “some would be more equal than others“. Supporters of a
two-speed Europe argue that it will be perfectly healthy for all Member States to agree that some

1

SCHWAB K. The Fourth Industrial Revolution, p. 3.
BINDI F. The Foreign Policy of the European Union: Assessing Europe's Role in the World, p. 99.
3 DICKSON J. Eleftheriadis P. Philosophical Foundations of European Union Law, p. 301.
2
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should integrate more closely are more quickly in certain areas. Another opinion is that „the variable
geometry or a multi-speed Europe is a political reality since the Maastricht Treaty.“4
2.6

ARGUMENTS FOR EU CORE
The hardcore is an instrument to accelerate the construction of Europe on the basis of a
federalist model, consisting of the founding members with Germany and France forming the core of
the hard core. The hardcore will move more rapidly towards integration than the outer core. The
European Union must not be forever bound to advance at the speed of its slowest members. The
metaphor usually given by Germany is: “Some of the ships in the convoy may lag behind, but they all
eventually dock at the same port.” This vision of European integration gives rise to a process known
as a multispeed Europe. The Union has long practised certain forms of a multi-speed Europe.
Exemptions known as opt-outs, normally of a limited and temporary nature, have been provided in
Community law, such as in the transition provisions provided to new Member States or to Member
States to join the Economic and Monetary Union. In the German view of a multi-speed Europe, the
hard core will have the responsibility to lead the others towards this deeper form of integration.5
2.7

BREXIT OPINIONS
The multi-speed EU is often called as an Europe á la carte by Brits. They say: “the most of the
measures taken over the past thirty years towards European integration along federalist lines, with
the ever-increasing instructiveness of European institutions such as the Commission and the
European Court of Justice, have been a mistake. Removal of all internal trade barriers to achieve the
free movement of goods, services, capital and workers is a desirable objective for the Community,
trying to impose a common employment, social and agricultural policy at the European level is a
mistake. Further deepening of European integration symbolized by the single currency, the social
policy protocol of the Maastricht Treaty, more majority voting in the Council instead of the present
unanimity requirement, and a common foreign and defence policy decided by majority voting,
represents loss of the inherent British right to self-government with the supremacy of Parliament.”6
Interesting is that after economic crisis of Ireland and Greece, Great Britain which was firstly
against a two-speed Europe, because it feared it might marginalize, supported it after that and now is
leaving. The reason was that Britain did not agree to join the Eurozone, especially because of the
current economic crisis in that time.7
“In the discussion about differentiated integration, there is wide terminological variety, in which
expressions such as flexibility, reinforced cooperation, variable geometry, multi-speed Europe, or
Europe á la carte, are used interchangeably and not always consistently. However, the different
expressions may sometimes conceal important differences as regards the underlying objectives of
integration. According to a categorization by Stubb, it is possible to distinguish three basic conceptions
of differentiated integration, namely multi-speed Europe, variable geometry, and Europe á la carte.
Multi-speed Europe may be be regarded as the potentially mildest form of differentiated integration.
According to this model, the differentiation results from the need to accomodate transitional difficulties
in certain Member States, which make their full and immediate participation´impossible. According to
the concept of multi-speed Europe, derogations should only be temporary and not politically
motivated; the final goal remains the participation of all Member States. The concept of variable
geometry takes the idea of differentiated integration a step further. According to this concept, it is
accepted that there is, for the foreseeable future, no realistic prospect for participation of all Member
States in particular policy areas. Accordingly, derogations are typically not timebound, and there may
not be a final objective of participation of all Member States. On the other hand, variable geometry
remains limited to particular policy areas, and therefore should not affect core Community policies and
the acquis communautaire. The most far-reaching conceptions are discussed under the notion of

FLØTTUM K. Speaking of Europe: Approaches to complexity in European political discourse, p. 138.
APEL E. European Monetary Integration: 1958 – 2002, p. 19.
6 APEL E. European Monetary Integration: 1958 – 2002, p. 20.
7 DICKSON J. Philosophical Foundations of European Union Law, p. 301.
4
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Europe á la carte. According to Europe á la carte, all policy areas would in principle be open for
participation or non-participation of Member States.”8
2.8

FACTS ABOUT TWO-SPEED EUROPE
The concept of a multi-speed Europe may threaten to increase distortions of cross-border
competition quite contrary to the system and objective of the European Union. It could lead to
difference between national legislations which may deviate the Community from its quasi-federal
structure in the field of market integration into a more politically based co-operation based on
principles of public international law. This means that the issue regarding speed of integration must
be settled as soon as possible at the highest political level in order to protect the existing achievements
from being turned into a political bias caused by certain Member States unwilling to further integration.
The different level of integration in the first and second European league will be surely followed by
different level of participation of the citizens of EU on public affairs. There are various forms of
integration in nowadays also, but the present plan of following changes in a multi-speed Europe
between the first and the second European league, may be regarded as serious threat to
Gemeinschaftstreue (loyal community). This perspective also calls for caution in the perspective of
further accession of new Member States in Central and Eastern Europe. Political ambitions do not
seem to be enough for becoming a Member of the EU. It takes sincere measures, a full range of
instruments to implement Community law and to ensure its full effect, as well as having a functioning
market economy to be a Member.9
Germany and France are designating the policy of the EU and other states are mostly only
passively accepting it. For the Slovak republic is necessary to be in the EU and we are also receiving
more money than we are giving, so we have to adapt to the rules of stronger states.
The best name for actual situation in the EU is surely the Europe á la carte. It “could be
described as the most radical method of differentiation with regard to underlying assumptions, method
and outcome. Europe á la carte allows Member States to pick and choose the European policies in
which they participate. The current dominant paradigm of European integration, which also underpins
multi-speed Europe, is based on the assumption that member states will find a common denominator
that will allow them to progress together (uniform integration). By contrast, Europe á la carte assumes
that this common denominator is missing: social, political and economic differences between the
Member States become and insurmountable obstacle to the common progression towards an ever
closer union. The most radical variant of Europe á la carte opens up all EU policies to picking and
choosing. Most á la carte proposals, however, require a common base of policies in which all countries
must participate if they want to become an EU member. This common base is usually the Single
Market, but may also include some supporting policies such as certain elements of social and
enviromental policies. Independent of the extent to which picking and choosing is allowed, however,
á la carte integration will produce numerous partnerships of varying membership and potentially
different degrees of supranationality. Unlike multi-speed Europe, Europe á la carte thus allows for
different degrees and forms of integration on a permanent basis and gives up on the ide of uniform
progression towards a supranational, and possibly even an ultimately federal, political system. While
a unified supranational system is not excluded as and end goal of the integration process, and the
different partnerships are presumed to be open to those not initially involved, it is assumed that the
predominance of national interests within this model will move the EU in the direction of a purely
intergovernmental organization. The two most prominent examples for á la carte integration to date
are the Schengen cooperation, started in 1986 with an initial subset six Member States, and EMU
which started without Britain and Denmark as they found it difficult to agree with this policy objective.”10
The EU core could even be useful for well-established EU foreign policy areas (such as the
Balkans or the Middle East), when it is seen as beneficial or necessary to intensify efforts in a specific
8

MARTENCZUK B., THIEL S. Justice, Liberty, Security: New Challenges for EU External Relations,
p. 495.
9 QUITZOW C. M. State Measures Distorting Free Competition in the EC, p. 285.
10 CINI M. European Union Politics, p. 397.
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sub-dimension to achieve the EU´s foreign policy goals for that area. The creation of the EU core may
also be considered for policy issues that are already the subject of informal contact groups or friends
of groups (e.g. in the of context of the United Nations), created by a number of EU and non-EU
countries. In such cases closer interaction among the various EU actors involved and a closer link
with the broader EU policy can be useful too.
The EU core could be created in several ways. One possibility – and probably the most logical
and natural – is that the EU core group is established incrementally and organically from below, based
on practical experience and concrete needs and opportunities. Through this process the EU core
group on a specific foreign policy issue gradually crystallises on the basis of closer interaction and
cooperation between diplomats and civil servants from some Member States and the EU institutions.
Another possibility is that political leaders decide to create the EU core group when at a certain
moment the need is felt by some Member States or the Council to intensify policy towards a specific
foreign policy issues. In order to guarantee the required flexibility and avoid protracted and difficult
formal negotiations, the EU core group has to be created by a political agreement rather than through
a formal legal agreement or detailed mandate by the Council.11
The function of the EU core is to take responsibility for developing a more dynamic, coherent
and proactive policy towards a specific area or issue – through its support for the preparation,
elaboration, implementation and follow-up of EU policy, and through the intensification and pooling of
the efforts and assets of the EU core group´s members. The EU core group can fulfil this function in
different ways, depending on the specific needs of the area or policy issue. What follows is a nonexhaustive list of possible task for the EU core group: support the Council, the Council´s substructures,
the high representative (or EU special representative) and/or the Commission in preparing new EU
initiatives and decisions, or in concretising, implementing and assuring the follow-up of the decisions
of the EU vis-á-vis this area or issue; examine, propose and apply measures to strengthen the various
dimensions of horizontal and vertical consistency – with a special emphasis on the consistency of the
national policies of the Member States in the EU core group; and pool more intensively the policy
measures and efforts of the members of the EU core group or adopt new measures to further the
objectives of the EU towards this are or issue.12
The planned amending measures in a two-speed Europe are the common EU Minister of
Finance, unified Migration, Asylum and Defense Policy, the Bank union as a preventive measure
against an economic crisis instead of the European rescue funds, harmonization of labor law, the
common Prosecutor of Europe and solutions for the deficit of democracy in the European Parliament.
Most of these measures will fundamentally change competences between the EU and its Member
States.
The highlights of changes related to the Minister of Finance of the EU are the common budget
of the eurozone, single minimum wage, more transparent functioning of the economic and monetary
union by support of composing of balanced accounts and harmonization of taxes as a condition of
access to euro-funding. The planned amending measures related to the common Asylum and
Migration policy are implementation of the common borderland watch and the European asylum and
migration institution with aim to integrate migrants to the labor market. The highlights of changes
related to the common defence policy are creation of the common European army, common European
defence budget and common European intervention unit with the aim of civil defence in extreme
situations. Participation of Member States in the common European defence policy will be based on
the special skills of a relevant Member State, for example slovak military engineers.
The European rescue funds as the preventive measure against an economic crisis with aim to
get out banks from debts, will be substituted by the Bank union. The nature of harmonization of labor
law is to prevent the double-taxation and to unify the working time in the EU Member States. Also
11

KEUKELEIRE S. EU Core Groups: Specialisation and Diversity of Labour in EU Foreign Policy, p.

9.
12

KEUKELEIRE S. EU Core Groups: Specialisation and Diversity of Labour in EU Foreign Policy, p.
10.
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solutions for the deficit of democracy in the EU institutions are very important innovations. The half of
members of the European Parliament will be elected nationally (as till now) and the another half will
be elected internationally (across the all EU Member States). The number of the euro-commissioners
in the European Commission will be lowered from 28 to 15.
Fact is that, the EU core is used as a vague and populistic political term. Someone says that
the core is the best and that we should be in and other says that actual stage of integration is enough.
Firstly, Member States have to wait for the final verdict of the European institutions which will inform
us about the certain reforms and after then they could decide, if they want to be part of it. Nevertheless,
Members States willing to join the first European league will have to meet certain criteria, for example
a condition of balanced budget maybe.
The members of the first European league will overcome narrow self-interest in the spirit of
solidarity for closer union among the people of Europe in the time when Europe faces challenges such
as the terrorism or migration crisis. The people of the United Kingdom did not share this values,
maybe due to the lack of education of the Britain´s population or because of advertisement
manipulation on the social sites.
3

CONCLUSION
In conclusion, it would be beneficial and pragmatic for Slovak republic to be in the core from
both economical and political aspects. The main industry in Slovak republic is automobile
manufacturing and exporting cars to other Member States, so its interests will be better by sticking
with the first European league. Also Slovakia is first from Eastern Europe who adopted euro and only
one from the Visegrad Group which has euro, so it has tendency to be interested in the first European
league. There is not only economical aspect, but geopolitical also, because Slovakia is bordering with
Ukraine from which was annexed the territory of Crimea to the Russian Federation, so the Russian
threat is very close to us. Slovak policy must have pro-EU stance, so close to the Germany and
France, because the further European integration is absolutely necessary.
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PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY: REFLECTIONS ON
REGULATORY BALANCE AND CONTRACTUAL AUTONOMY
Chiara Ioannoni Fiore
University of Salzburg, Faculty of Law

Abstract: The essay deals with the application of the principle of proportionality in European
legislation and its impact in Italian national law.
In particular, this principle is linked to the general need of control over the private initiative. Moreover,
it analyzes the field of its practical application in connection with the principles of reasonableness and
adequacy.
Key words: Italian civil law, European law, Proportionality, Autonomy, Contracts, Balance

1.

INTRODUCTION: THE CONCEPT OF PRIVATE AUTONOMY AND ITS EVOLUTION IN THE
EUROPEAN LEGAL SYSTEMS
The principle of proportionality is connected, in private law, in particular to the field of contracts,
as the maximum expression of autonomy and freedom of negotiation of the individual.
The principle of negotiating autonomy "clashes" with the notion of a “fair contract”1, that is an
economically reasonable contract, devoid of imbalances between the provisions.
This duality arises as a result of the change in the global market and its necessary regulation:
since the exchange of goods and economic services can not disregard the contractual instrument, the
regulation of contracts becomes the decisive moment in regulating the market.
In modern society the legislator also has the task of regulating the market while ensuring
respect for the unquestionable economic initiative of the individual.
Therefore, fundamental task becomes to guarantee the exercise of self-regulation in conditions
of balance among the economic operators, acting on the correctness and transparency of the
negotiations.
The legislative development of the contract's freedom and private autonomy has evolved in
different way and time in Europe, already starting from the first half of the 1800 2, because of its
identification with the concept of social utility and general interest of the countries.
In particular, it could be observed that in France to benefit trade, it is necessary to strengthen
the stability of the contract; the principle of laissez faire is implicitly completed with the principle of
laissez contracter3. This notion of contractual justice penetrates into the Code Civil: art. 6 subordinates
to public policy and morality the freedom to contract and introduces a control of validity inspired by
legal principles that lead to a rethinking of the nature and the basis of the contract.
The revision of the principle of laissez faire, is therefore marked by legislation very attentive to
social policy and by a doctrine that reflects on the category of public policy and on the foundations of
contractual freedom .

1Contractual

justice "is an expression widely used today, although it does not find direct confirmation
in positive sources. It continues to be currently used by Italian civil law doctrine and not only”.
VOLPE: La giustizia contrattuale fra autonomia e mercato, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2004,
p. 832 ss.; PERFETTI: L'ingiustizia del contratto, Milano, 2005; CACCAVALE: Giustizia del contratto
e presupposizione, Torino, 2005; PIERAZZI: La giustizia del contratto, in Contr. e impr., 2005, p. 647.
2
POTHIER: Traité des Obligations, Tome Premier, Bruxelles, 1835. In particular, the author analyzed
the case of the injury of the right price in the presence of conditions established by law, <<measure
that has been established for security and freedom of trade>> <<qui exige qu'on ne puisse facilement
revenir contre les conventions>> (ibidem p. 27).
3GHESTIN: Traité de droit civil: La formation du contrat, Parigi, 1988, p. 178 ss.
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In France the notion of economic public policy is elaborated to describe the primary role played
by public intervention on private initiative. A distinction is made between a public policy of direction aimed at safeguarding the general interest - and a public policy of protection - pertaining to the
elevation of weak categories4.
In Germany the theoretical elaboration made by the courts is even more intense. The Weimar's
Constitution guarantees to the art. 152 contractual freedom only “in accordance with the law”, while
the subsequent Grundgesetz does not recognize contractual freedom as such, but facilitates a
different reading from the past. From the provision of fundamental rights it is drawn that the
composition of the interests is <<no longer entrusted exclusively to the contracting parties, but is
subjected to the control of its justice even at the price of breaking the barrier constituted by the contract
concluded>>5. In this way, emerges the role of the law to transform spontaneous order into
<<conscious organized legal institution>>6.
In 1976 was issued the AGB- Gesetz, that regulates the general conditions of the contract and
provides for the ineffectiveness of clauses in contrast with the principle of good faith, allowing already
then a sure elimination of abusive clause from various sectors of the market and <<gradually starting
a work adjustment of the economic system to the chosen regulatory system>> 7, thus anticipating the
European directive on the subject.
In this context, the contract and the discipline of competition are conceived as institutions
functionally connected, so that the parties can not claim to be protected if they make use of these
institutions that transgress any of the fundamental principles of the economic constitution 8.
In Italy, on the other hand, the evolutionary process has been slower. In the 60s and 70s, public
intervention in the economy was at the center of the economic constitution; the “authority-freedom”
scheme was therefore applied not to manage rules and corrective measures to the market, but to
direct the choices of entrepreneurs towards the ends established by political power 9.
In the 80s, following Italy's membership to the common European market, the continuation of
such an oppressive method of intervention in the economy became impossible. The law ceases to
replace the free evolution of the economic process by providing a set of rules to ensure correctness
and efficiency of the economic initiative.
In the following years regulatory measures are frequent and such as to overturn the existing
regulatory framework. A new and autonomous Chapter of the civil code was introduced to regulate
consumer contracts10 (it deals with the connection between principle of equity and private autonomy);
there were significant innovations in business-to-business contracts, including the abuse of a
dominant position and the regulation of subcontracting; finally, new developments also took place in
the context of the “usurious contract” (l. n. 108/1996) by innovating the concepts of fairness and justice
in contractual relations.

4The

legislator was very attentive both to consumer protection and business to business relations. For
example, art. 35 of the loi Scrivener (n. 78-23 of the 1978) assigns to the executive power the
competence to issue suitable measures to limit and regulate the clauses that determine an excessive
disadvantage; an ad hoc commission was established and gradually the judge was called to intervene
in collective and individual procedures; legislations were introduced on the abuse of economic
dependence (ordonnance n. 86-1243, 1st December 1986), payment terms (loi n 92-1442, 31
December 1992) and the imbalance of trade relations (loi n. 96- 588, 1st July 1996).
5RAISER: Vertragsfreiheit heute, in Juristenzeitung, 1958, p. 357 ss.
6Ibidem: p. 101
7RIZZO: Le <<clausole abusive>> nell'esperienza tedesca, francese, italiana e nella prospettiva
comunitaria, Napoli, 1994, p. 63-64.
8RAISER: op. cit., p. 102; CASO: Subfornitura industriale: analisi giureconomica delle situazioni di
disparità di potere contrattuale, in Riv. dir. priv., 1998, p. 243 ss.
9MENGONI: Persona e iniziativa economica, privata nella costituzione, in Persona e mercato 8a cura
di Vettori), Padova, 1996, p. 36 ss.
10It was the Capo XIV- bis, today transferred in the autonomous Codice del Consumo (D. Lgs.
206/2005).
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All this led the doctrine to think of attribution to the judge of a “disturbing” power11, of
indeterminate
laws
in
their
application
that
produce
the
loss of the case in the delicate sector of the limits of contractual autonomy12.
In Italy there is no specific constitutional guarantee of freedom of contract, but it is recognized
that fundamental rights can be used as a criterion for interpreting the clause of correctness and good
faith (in the form of control of private autonomy). The real problem, however, is to recognize the limits
and scope within which freedom of contract is recognized today.
2.

THE PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY AND THE NEGOTIATING AUTONOMY IN
ITALIAN PRIVATE LAW
European case law has made it clear that the application of the principle of proportionality
implies a double evaluation. On the one hand, in fact, this principle requires the verification of a strict
proportion between the use of the means used and the objectives to be achieved, in order to consider
the measures totally inadequate or manifestly excessive compared to the established purpose to be
disproportionate and therefore illegitimate.
In the Italian legislative system the working of this principle has preoccupied part of the civil
doctrine, as it would conflict with the concept of contractual autonomy. This however is not a dogma 13,
as mentioned above. It depends on the basic choices that characterize the legal system 14. According
to the Italian Constitutional Court15, the principles of fairness and good faith in the negotiations and in
the formation and execution of the contract, the rules of professional correctness, do not constitute a
sufficient barrier to the freedom of choice of the contractor and the determination of the contract.
Therefore, they are not suitable to compensate for the alteration of the balance between the parts
that results from being one of them in a position of supremacy.
According to the Court, this situation would impede the elimination of de facto inequalities. The
art. 3, paragraph 2, of Constitution should in fact also be implemented in respect of private authorities
and would require controls on private autonomy aimed at avoiding arbitrary discrimination. The control
of the negotiating autonomy can not therefore be exhausted in the reference to the good faith clause.
Part of the doctrine16 emphasizes both the centrality of the person and of the inherent values
and the primacy of the solidarity and social demands; from this derives a conception of the contract
that does not exhaust its relevance in the self-regulation of interests but rather accredits its ethical
value. But the techniques that embody this ideological instinct are vague: from good faith to good
customs, public order, fairness, the merit of interests, etc.17; among these clauses would be the
principle of proportionality18.

11VETTORI:

Autonomia privata e contratto giusto, in Riv. Dir. Priv., 2000, p.34.
NOVA: I singoli contratti. Dal titolo terzo del libro quarto del codice civile alla disciplina attuale,
in I cinquant'anni del Codice civile, Atti del Convegno di Milano, 1993, p. 75. In this way moved the
Bundesverfassungsgericht in Germany with the sentence of 19th October 1993.
13PERLINGIERI: Equilibrio normativo e principio di proporzionalità nei contratti, in Rass. Dir. Civ.,
2001, p. 334 ss.; PERLINGIERI: Il diritto civile nella legalità costituzionale, Napoli, 1991; PROSPERI:
Subformitura industriale, abuso di dipendenza economica e tutela del contraente debole: i nuovi
orizzonti della buona fede contrattuale, in Rass. Dir.civ., 1999, p. 642 ss.
14PERLINGIERI: Il diritto civile, op. cit.; ALPA: Libertà contrattualee tutela costituzionale, in Riv. Dir.
Priv., 1995, p. 35 ss.; MENGONI: Autonomia privata e costituzione, in Banca Borsa titoli di credito,
1997, p. 1 ss.
15Corte Cost., 15th May 1990, n. 241.
16GRISI: L'autonomia privata. Diritto dei contratti e disciplina costituzionale dell'economia, Milano,
1999, p. 181 ss.
17GUARNERI: Ordine pubblico, in Dig. Disc. Priv., Sez. Civ., XIII, Torino, 1995, p. 167.
18
Although the doctrine is wary of this principle, there are illustrious academics who supported its
operation. See, for example, GORLA: Il contratto. Problemi fondamentali trattati con il metodo
comparativo e casistico, Lineamenti generali, Milano, 1955; BETTI: Teoria generale delle obbligazioni,
III, Fonti e vicende dell'obbligazione, Milano, 1954; BARBIERA: L'ingiustificato arricchimento, Napoli,
1964.
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The effective operation of this principle in Italian legal system is supported by those19 who refer
to the existence not only of mutual benefits arising from the contract, but also of an intangible
equivalence ratio. From this point of view, the contractual balance may not be determined solely by
the economic value of the performances, but by the reconciliation of the interests of the parties of a
non-pecuniary nature20.
Certainly there is no shortage of fields in which it is necessary to fix the measure of exchange,
so that the individual can not freely determine it by having to adapt to criteria established by law.
According to a relatively recent administrative doctrine21, the principle of proportionality would
not be applicable to the contracts of private law, but would only invest the actions of independent
authorities, the so called “mixed” consensual forms and contracts stipulated by the public
administration iure privatorum22.
This conclusion, however, can not be shared. In fact, if the principle of proportionality operates
on the market, this principle will certainly also influence the main instrument used in free trade, namely
the contract23. This idea is also supported by the legislative development, articulated between special
and community laws, evolution that can be divided into three phases:
1. the first based on the so-called formally legal consent (it deals with the art. 1341 c.c., General
conditions of the contract; it is essential that the knowledge or know ability of certain clauses
considered disadvantageous for a part is realized at the conclusion of the contract and not after);
2. the second phase characterized by the so-called informed consent, and therefore by the
principle of transparency (which however is insufficient);
3. the third one is characterized not only by adequate information but also by an analysis of the
content of the contract which must be worthy of protection.
The principles of equality, solidarity and reasonableness are, on the one hand, breeding
grounds for the recognition of the principle of proportionality, and on the other one, they establish the
dis value of the exploitation of the need and, therefore, of the excessive contractual imbalance24.
The fact that the principle of proportionality can also invest the relations between individual
citizens, is also supported by European jurisprudence. In fact, if it is true that this principle has a
descriptive nature and a general, abstract, but limited to specific normative scope, it is also true that
it can be traced back to similar principles or similar applications of the notion of proportionality. In fact,
the decision of the European Community Court of First Instance (30th April 199825), highlights the
19OSTI:

Contratto, in Noviss. Dig. it., IV, Torino, 1959, p. 489.
Contratto (dir. priv.) in Enc. Dir., IX, Milano, 1961, p. 918 ss.; GATTI: L'adeguatezza
fra le prestazioni nei contratti con prestazioni corrispettive, in Riv. Dir. Comm., 1963, p. 438 ss.;
BIANCA: Diritto civle III, Il contratto, Milano, 2000, p. 489 ss.
21The principle of proportionality in administrative activity rises to an unwritten principle and is
generally included among the principles of a specific or defined nature that act as interpretative
parameters through which the Community jurisprudence, and today national, observes and evaluates
the activity of the P.A. in its manifestations, when it is acting as an authority when acting as a private
contractor. It is considered that it is expressed in three distinct aspects that the administrative activity
should pursue: the suitability of the action in relation to the purpose to be achieved; the adequacy in
relation to the means used without imposing beyond the strict necessity on the interest of the private
person over which the exercise of the public power falls, and, finally, the necessity of the exercise of
imperative powers to be used only as a subsidiary the satisfaction of the interest pursued.
22SANDULLI: La proporzionalità dell'azione amministrativa, Padova, 1998, p. 388 ss.; ALLEGRETTI:
L'imparzialità amministrativa, Milano, 1965, p. 367.
23PERLINGIERI: Equilibrio normativo e principio di proporzionalità nei contratti, op. cit., p. 339.
24CIPRIANI: Patto commissorio e patto marciano. Proporzionalità e legittimità delle garanzie, Napoli,
2000; CANNIZZARO: Il principio della proporzionalità nell'ordinamento internazionale, Milano, 2000.
25T 16/96 1998. <<55 The principle of proportionality requires the adoption of the measures necessary
to ensure healthy competition on the internal market which least harms the promotion of a harmonious
and balanced development of economic activities throughout the Community (Article 2 of the Treaty).
The applicant's argument would run counter to that principle.
56 Since a sum provided in the form of a contribution to share capital is transferred on a permanent
basis whereas a sum provided by way of loan, being repayable, is made available only temporarily,
the rule of proportionality requires, as a matter of principle, the adoption of different measures in the
20MESSINEO:
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validity of the principle of proportionality directly in the contractual relationship: not only in a vertical
key (relations between state-citizen-organization) but also in a horizontal key (relations between
private persons).
3.

OPERATIONAL SPHERE OF THE PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY IN ITALIAN LEGAL
SYSTEM
The examination of the principle of proportionality so far carried out requires at this point to
verify its effectiveness in Italian national law and the degree of autonomy it enjoys.
Its operational sphere in contracts appears to be a comparison between homogeneous,
comparable and quantifiable elements. In this sense proportionality tends to have value on the
quantitative level and determines (but not always) a reduction of the contract. When, on the other
hand, the link is established between non-homogeneous elements (for example non-patrimonial
interests and thus not comparable), a balance is achieved that involves a qualitative assessment 26.
Non-quantifiable interests can not be valued worthy of protection according to the principles of
reasonableness or adequacy, useful tools in the comparison between homogeneous elements. For a
correct evaluation of different elements instead it will be necessary to turn to proportionality; it
configures a further and subsequent parameter relative to the reasonableness, the measure of the
legal protection of non-patrimonial interest in comparison and balancing with that of other interests 27.
In the analysis aimed at identifying legal links to the principle of proportionality in the Italian
legal system, the contribution of the Constitutional Court was certainly fundamental.
In particular, the art. 53 Cost. on the basis of which everyone is required to contribute to public
spending according to their ability to pay; art. 36 which expresses the principle that remuneration must
be proportionate to the quantity and quality of the work performed (principle of proportionality in
qualitative terms too); art. 38 that on the subject of social security could justify a proportionality
principle (the pension should be proportional to the contribution paid during the period of work). Thus,
leaving out references to other norms (like art. 42 Cost), we received the assumption that the principle
of proportionality is compatible with the Italian system as well as already present (at least in
quantitative terms).
It's now necessary to verify if the principle of proportionality is present or applicable to the civil
code. We can certainly recall the art. 1384 c.c.: the penalty clause can be fairly reduced by the judge
if its amount is manifestly excessive, with regard to the interest that the creditor had to fulfillment 28.
From this assumption derives the extensibility of the reduction of the penalty to other clauses: for
example, to the deposit or to the liquidation clauses of damages if they provide an obligatory
performance excessively disproportionate relative to the injured interest.
References to proportionality can also be found in terms of debt and guarantee: art. 2873,
paragraph 2, c.c. introduces the notion of legal proportionality where it provides that it is possible to
obtain a reduction of the original debit if partial payments have been made for at least 1/5;
in the same sense, the art. 2875 c.c. provides that the value of the goods exceeds the caution to be
administered if, at the date of registration of the mortgage and after it, it exceeds by 1/3 the amount
of the credits registered.

two cases. Where an equity injection is involved, the Commission can take the view that abolition of
the advantage granted must require the repayment of the capital contributed. As regards a loan, on
the other hand, if the competitive advantage resides in the grant of a preferential interest rate and not
in the actual value of the funds made available, the Commission, instead of requiring the principal
sum simply to be repaid, is justified in requiring the interest rate which would have been charged under
normal market conditions to be applied and the difference between the interest which would have
been paid under those conditions and the interest which was actually paid on the basis of the
preferential rate to be paid>>.
26GATTI: L'adeguatezza fra le prestazioni nei contratti con prestazioni corrispettive, op. cit., p. 438
ss.; PERLINGIERI: Equilibrio normativo e principio di proporzionalità nei contratti, op. cit., p. 341.
27GALETTA: Principio di proporzionalità e sindacato giurisprudenziale nel diritto amministrativo,
Milano, 1998, p. 172; SANDULLI: La proporzionalità dell'azione amministrativa, op. cit., p. 312 ss.
28See also Cass. 10511/99: the court allowed the reduction ex officio of the penalty clause considering
the rule like mandatory and expression of the principle of proportionality of constitutional relevance.
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It is considered that these rules should be considered to be general rather than exceptional.
This interpretation is supported by the art. 1941 c.c.: in terms of personal guarantees, the surety is
not expected to exceed the amount due by the debtor and can not be provided on more onerous
terms. Therefore, the requirement of proportion would be a principle that applies to all guarantees29.
In regard to the relationship between rights and obligations, hence, the principle of
proportionality applies in the sense of prohibiting an unjustified disproportion between the benefits,
and not their equivalence. Recall for example the termination of the contract; we can have two
situations: the disproportion is already present at the genetic moment of the contract (for example a
situation of need) or the disproportion occurs later, in the functional moment of the contract (excessive
burdensome). The first one identifies itself in the so called legal disproportion, but the second one isn't
predetermined and it allows the application of criteria made by the courts: the proportionality in this
way would also be a control's instrument of private autonomy.
4

CONCLUSION
Thus, the principle of proportionality is a relevant normative element: it contributes to
recovering coherence and efficiency to the legal system and proper competitive competitiveness to
the market, in the right balance between freedom and solidarity, between freedom and merit of
content.
Proportionality is part of the process of changing the principle of legality: it is the expression of
a general structure of the legal system based on the constant search for balance between legal
certainty and substantial justice. It is a rule created “by the fact and after the fact”; it allows the judge
a more active role in the production of law but at the same time represents a binding parameter to its
arbitrariness (much more than good faith alone)30. It can therefore be affirmed that there is no violation
of the negotiating autonomy, since this principle is relevant in terms of the content and functional
control of the negotiating act.
In Italian private law, therefore, it is no longer possible to refer to a general theory of the
contract: this general theory must in fact be integrated not only with the regulation of typical contracts
and obligations, but also with the wide variety of European legislation. This requires reconstructing
the theory of contracts in the light of this complex hierarchy of sources, in which the principle of
proportionality plays a decisive role. Therefore, the fear that the principle of proportionality can
represent a directing lever detrimental to the autonomy of negotiation is non-existent. The principle
has value both with different and independent circumstances; in the latter hypothesis, it represents
the prevailing (if not exclusive) normative parameter of decision: it therefore notes from the point of
view of the content and functional control of the negotiation act.
The principle of proportionality is substantiated by an overall assessment of the values that
corroborate a certain factual situation and from which one can not ignore the definition of the structure
that is at the same time the most suitable for the achievement of the objectives pursued by the subjects
involved
and
the
least
burdensome
for
those
affected
by
the
effects 31.
In the end, proportionality identifies the measure of the legal protection of an interest in conflict with
others of opposite sign, so that the degree of protection of one or the other will depend on the
qualification of that good in a given historical moment32.
29PERLINGIERI:

Equilibrio normativo, op. Cit., p. 345; CASUCCI: Il sistema giuridico proporzionale
nel diritto privato comunitario, Napoli, 2001, p. 428 ss.
30SANDULLI: La proporzionalità dell'azione amministrativa, op. cit., p. 13 ss.; PERLINGIERI:
Equilibrio normativo, op. cit., p. 353; PERLINGIERI: Nuovi profili del contratto, op. cit., p. 561 ss.
31VILLANACCI, Juscivile.it, 5, 2015, p. 266 ss.
32Paradigmatic in this sense is the exegesis of art. 24 of the code of professional ethics 11 regarding
intellectual services performed by the lawyer in favor of parties having conflicting interests in the
context of the same judgment or judgments related to the family law area. The recognized peculiarity
of this sector characterized by values linked to the dignity of the person has determined a more intense
protection of the assisted person by anticipating the protection threshold to all those situations which,
even if not causing an actual conflict of interests, cause the suspicion of a defense not adequate to
the customer 12. In conclusion, the reasonableness provides the prerequisites for establishing the
total or partial withdrawal of a principle with respect to the other, as well as the extent of the sacrifice
of the respective positions related to it, establishing assessment co-ordinates that, through the
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This Community case law principle, in order to achieve a concrete harmonization of the law,
has been approached by the principle of reasonableness and good faith, without affecting the
negotiating autonomy which remains an autonomous concept valid in the civil law system.
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THE PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY IN THE SECTORSPECIFIC REGULATION OF THE ELECTRONIC
COMMUNICATIONS MARKET IN LIGHT OF THE DRAFT OF THE
EUROPEAN ELECTRONIC COMMUNICATIONS CODE1
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Abstract: The discourse regarding the principle of proportionality under sector-specific regulation
refers to the intensity of regulation and its subjective and objective scope (suitability and necessity).
The regulation should be adequate to the purpose, it cannot be used as a panacea for all problems
or excessively interfere with the freedom of economic activity. In this paper, the author presents the
changes taking place in the EU sector-specific regulation of the electronic communications sector by
comparing the current regulation with the proposed project of the European Electronic
Communications Code. The analysis focuses on the changing scope and intensity of sector-specific
regulation, as a consequence of applying the Treaty’s principle of proportionality in a response to the
changes in the electronic communications market.
Key words: Principle of Proportionality, Sector-specific Regulation, Electronic Communication;
1.

INTRODUCTION
The electronic communication sector has been developing from the very beginning as a part
of public services provided by the state. National operators had exclusivity for the operation of
telecommunications networks and the provision of telecommunications services. This situation
resulted from the technical and economic conditions prevailing in the sector, which is one of the
network sectors, operation on which requires an operator to use the appropriate technical
infrastructure, and ultimately led to the creation of a natural monopoly on it.
A market is a natural monopoly when the structure of the market makes the marginal and
average costs fall along with the increase in production, which means growing economies of scale
and a situation where only large-scale production is effective and economically viable. When the
minimum average cost occur with production large enough, so that it allows to satisfy virtually the
entire demand, only one enterprise will remain in the market.
The demonopolization of the network industries requires the opening of the market by
creating rules on which third parties will be able to enter the market, as well as gain access to the
infrastructure necessary to provide services on the given market. The global pioneer in the field of
telecommunications sector demonopolization is New Zealand, which started this process already in
1987. The New Zealand’s national operator has been privatized, and all legal obstacles to the entry
of new entities, including licenses for the provision of services and equipment sales, have been
removed. The legislator resigned from creating a regulator responsible for this sector of the economy,
instead it was decided that only the principles of competition law would protect the interests of
competitors and consumers. The reform has brought some positive results in the form of lower prices,
higher quality of services and significant investments in network modernization 3. However, despite
many entities willing to enter the market, effective competition has not appeared on the market over
the years. This was mainly due to the fact that the operators could not agree with the privatized
monopolist regarding the conditions for the interconnection of the network. As a result, with the goal
of bringing competition to the market, New Zealand replaced the legal monopoly with a de facto
1
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3 See: Telecom Reform In New Zealand: 1987-1994, Telecommunications Information Leaflet No. 5,
Communications 1 Division, Ministry of Commerce, Mar. 9, 1995.
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monopoly, and market conditions favored its maintenance. In turn, as a result of the lack of sectoral
regulation, the New Zealand administration was deprived of tools to stimulate the emergence of real
competition. The "light handed approach to regulation" was ultimately recognized as erroneous and
by mean of the Telecommunications Act from 2001 the legislator covered the telecommunications
sector with sectoral regulation, making the sectoral regulator, Thhe Telecommunications
Commissioner, a new member of the New Zealand Commerce Commission4. The experience of New
Zealand clearly shows that conducting privatization and deregulation of the telecommunications
sector without including a sector-specific regulation turns out to be insufficient to implement effective
competition on it.
For this reason, it should be positively assessed that the European Union has from the very
beginning adopted a different, so-called evolutive approach, assuming a slow reform process of the
sector by gradually allowing competitors to the monopolist to enter the market 5. This approach
foresees the establishment of sector-specific regulation and regulators to supervise and stimulate the
process of competition in the sector. The control of the regulatory body aims to replace market
mechanisms and competition in those areas of economic activity, where the market structure
counteracts the emergence of effectively functioning competition. This is naturally the case for network
industries, where, after the abolition of state monopolies and the privatization of enterprises, market
processes lead operators to strengthen their natural monopoly position at the expense of consumers
and potential competitors. They strive to maximize profits, perceiving the conditions of market
competition as undesirable and desiring to maintain the greatest possible economic power. On the
political side, the adopted solution means that entities operating in network sectors will be covered by
both competition law and sector-specific regulation, and as a consequence be supervised by antitrust
authorities and a sectoral regulator. As a result, administrative bodies are equipped with tools to
protect competition already existing on the market against abuse of dominant entities, as well as with
tools to stimulate the development of competition.
As a rule, the sector-specific regulation is designer to actively create competition and as such
is an example of an ex ante regulation, while competition law is supposed to maintain the level of
competition that already exists on the market, to protect existing competition against fraud and harmful
activities and not to expand or deepen its scope6, which makes the application of this branch of law
generally ex post. This state of affairs would indicate that sector-specific regulation is a tool for shaping
the market, while competition law only serves subsequent market adjustments. The goal of the sectorspecific regulation is to gradually reduce the scope of ex-ante sector-specific regulations as
competition in the market develops, to lead to a situation in which electronic communications is subject
only to competition law.
The basic assumption is to regulate a market only when there is no effective competition on
the market and that the provision of services is to be left to the greatest possible extent to market
forces. This means that the imposition of regulatory obligations on telecommunications undertakings
must be preceded by a market analysis in terms of its competitiveness and a gradual departure from
sector-specific regulation in favor of competition law, which increasingly regulates the activity of
entities in the sector. When effective and strong competition is created in a given market, sectorspecific regulation should disappear. Thinking about subjecting the market to sector-specific
regulation, it should be remembered that every regulation of the market means limiting the freedom
of activity of enterprises, so it should not be used as a solution for any problems or excessively
interfere with the freedom of economic activity. It should not be forgotten that inflation of legislation
and excessive regulation pose a threat to increased competitiveness - excessive burdens limit
initiatives of the most active and enterprising entities, blocks innovations beneficial to market
development and generating added value for clients, and facilitates corruption. On the other hand, a
regulation that’s too mild may inhibit the development of competition on the market. Market regulation
is the most far-reaching tool imposing strict and onerous obligations on the organizers and participants
4
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of the market, the freedom of action should not be limited beyond the scope required for public interest
purposes, which means that the principle of proportionality is closely related to fundamental rights.
For this reason, compliance of sectori-specific regulations with the principle of proportionality is
extremely important, because a different state can do more harm than benefit.
2.

PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY
The essence of the principle of proportionality boils down to the fulfillment of a key condition
related to not developing or implementing such regulations, which lead to too high costs in relation to
the expected benefits for regulated entities and possibly third parties. The analysis of compliance with
the principle of proportionality focuses on assessing the adequacy of regulations in the cross-section
of the scale of regulated entities. However, the assessment should also take into account the
balancing of costs, benefits and emerging social, macroeconomic and industry risks and their
distribution in all of these groups.
The principle of proportionality says that regulation should be adequate to the goal and
include three essential elements: appropriateness, necessity and proportionality sensu stricto.
Appropriateness determines whether the proposed regulation is an adequate instrument,
which after implementation leads to the achievement of the intended goal. The adequacy of regulation
is examined by determining the existence of a causal relationship between the regulation and the
desired goal. Due to the fact that the regulation is valid in the long-term, it is necessary to test the ex
ante and ex post adequacy, because the conditions can change significantly over time 7.
The criterion of necessity requires that the goal of regulation cannot be achieved by other,
less burdensome solutions. Testing boils down to considering other alternatives both in terms of
changing parameters or provisions of the proposed regulation, as well as other instruments or
mechanisms, such as self-regulation, advertising campaigns and education. These alternatives
should be evaluated in terms of burden on the companies and effectiveness of the regulation.
The nuisance of regulation and its alternatives cannot be considered only from the point of
view of the administrative effects (costs arising from bureaucracy and compliance costs), but it should
also account for the level of social benefits generated by such solutions. In some situations, although
a solution may be less onerous, it may generate far less benefits for society than other options.
Proportionality sensu stricto requires the right balance between the costs incurred by the
recipients of regulation and the benefit obtained by society. This is an element of the proportionality
principle least used in legislative practice, whie being the most desirable. It means that every
regulation introduced requires a reliable, comprehensive and multi-term assessment of all benefits
and costs related to the given regulation. The allocation and measurement of effects in relation to
different groups of subjects and the supremacy of the public interest are most important here8.
The objectives actually implemented with the help of the introduced regulation cannot be
divergent from the declared objectives and should be achieved by means of adequate instruments.
3. PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY IN SECTOR-SPECIFIC REGULATION
The assessment of compliance with the principle of proportionality in the regulated markets can
be seen in three different aspects.
1. The selection of an adequate type of a normative act;
2. The regulation itself and the adjustment of the regulation to the market and technology
changes;
3. Implementation of the sector-specific regulation;
Firstly, it is not only the content of the act that matters, but also the proper selection of the
appropriate type of a normative act. The basic tool of secondary law used by the Commission to
regulate the telecommunications sector was the directive. Among the issued directives, we can
distinguish liberalization and harmonization directives. The aim of the first ones is to abolish legal
S. Kasiewicz,. L. Kurkliński i W. Szpringer. (2014), Zasada proporcjonalności. Przełom w ocenie
regulacji, Warszawa 2014, p. 32.
8 M.L. Schemmel, B. de Regt, The European Court of Justice and the Environmental Protection Policy
of the European Community, “Boston College International and Comparative Law Review”,
Vol. 17, Issue 1, 1994.
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monopolies, exclusive and special rights vested in incumbent operators, which is to enable entry into
the competition market. The second ones aim to approximate the laws of individual Member States,
the introduction of common standards, which is meant to help operators to operate on the common
market. Both processes complement each other and are necessary for the proper functioning and
development of the sector9.
In addition to the directives, the Commission also uses regulation as part of the sectorspecific regulation. Currently, they mainly regulate roaming issues, because the Commission has
negative experience with the use of regulations to regulate matters of a wider scope. Significant
diversification of the level of market development and legal regulations in individual Member States
means that the introduction of strictly identical solutions effective directly in all Member States could
cause problems with the application of the legal norms contained in them. This was the case with
Regulation 2887/200010, which turned out to be a failed experiment as a result of which the intended
effects were not achieved. Its addressees had problems using the norms it contained, which led the
Commission to initiate numerous proceedings for infringement of Community law.
Decision No. 676/2002/EC11, which regulates the radio spectrum policy in the Union, is also
a part of the sector-specific regulation package. Decisions are closer to administrative measures than
law-making measures, but they have proved to be an efficient tool for regulating technical, research
and development issues of telecommunications law and electronic communications law. Decisions
bind all of their provisions, do not require implementing acts and are binding only for the addressees
of a given decision. As it is possible to address decisions to all Member States (and if the decision is
addressed to a Member State, it binds all its authorities), such decisions can be attributed to a
normative character12. The Union has decided that the management of radio frequencies, which are
essential for innovative wireless products and services, and which are shared by many other sectors,
should be regulated uniformly in order to avoid even the potentially inadequate regulations created in
the implementation process. For this reason, an exception was made and this matter was regulated
by a decision not only to define the intended result.
The sector-specific regulation in the electronic telecommunications market features some
unique and characteristic examples of the application of the principle of proportionality. One includes
the criteria that a market must meet in order for it to be subject to ex-ante sector-specific regulation
are set by the Commission in the Recommendation on relevant product and service markets in the
electronic communications sector subject to ex ante regulation13, which formulates a three-criteria
test. The market is to be regulated regulation if:
- there are high and permanent barriers to market access (of a structural, legal or regulatory
nature);
- the structure does not go towards effective competition in the appropriate time horizon;
- competition law alone is not sufficient to remove market failures;
A market is subject to ex ante regulation, when all three abovementioned criteria are met in
the absence of such a regulation. Failure to meet one of the criteria means that the market is not to
be subject to ex ante regulation. This allows to apply regulation only when it is appropriate and
necessary.
9
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In addition to the three criteria test, the Recommendation lists a number of markets that are
defined on the basis of the above three criteria, and for these markets national regulatory authorities
should assume that the three criteria are met, but the national regulatory authority may waive the
market analysis procedure mentioned in the recommendation if it determines that three criteria are
not met on a given market. With regard to markets not mentioned in the Recommendation, national
regulatory authorities should examine whether a given market meets these criteria. If a national
regulatory authority finds that, in the absence of regulation at the wholesale level, there is sustained
competition in well-defined retail markets, it should also conclude that ex-ante regulation at the
wholesale level is no longer necessary. The first recommendation adopted in 2003 defined 18 relevant
markets, the characteristics of which may justify ex ante regulation. As a result of the review, the
Commission identified the need to update the recommendation and issued a new recommendation in
200714, which reduced the list of relevant markets to seven. The latest revision of the recommendation
dates from 201415 and provides for four relevant markets. The progressive reduction of the number of
markets subject to ex ante regulation demonstrates the gradual abolition of sector-specific ex-ante
regulation as competition in the electronic communications sector increases and can be seen as a
practical implementation of the principle of proportionality. Due to the increased competition that has
been achieved through sector-specific regulation, the current Recommendation only identifies
relevant markets at the wholesale level. There is a perception that the regulation of these markets can
remedy the lack of effective competition at the wholesale level, which in turn is the cause of identified
market failures in related retail markets. However, if a national regulatory authority finds failure to
intervene in the wholesale market, the relevant retail market may be subject to ex ante regulation if
the national regulatory authority has determined that the three criteria set out in this Recommendation
are met. This approach of the Commission is due to the fact that regulation of the wholesale market
is considered less intrusive than the regulation of the retail market. According to the regulation, if the
national regulator finds no effective competition in a given retail market, it should first analyze the
wholesale market, which is the highest-level market in relation to a given retail market in the vertical
supply chain. The national regulatory authority should carry out a further analysis - up to the retail
market - of markets that are downstream from the regulated upstream market, to determine if there
would be effective competition for them at higher level. This is one of the most characteristic instances
of direct application of principle of proportionality in the electronic communications sector. A regulator
may intervene only in the most appropriate market and in the most necessary way. There is a specific
order of evaluation of markets and retail markets cannot be regulated unless upstream wholesale
markets are analyzed and regulation there is considered.
The current review of the regulatory framework for the electronic communications sector
presupposes a thorough revision of the sector-specific regulation. At the current, the proposed draft16
assumes the introduction of a European Electronic Communications Code, which aims to provide a
horizontal transformation of the four existing directives (Framework Directive17, Authorization
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Directive18, Access Directive19 and Universal Service Directive20), merging and recasting them into
one Directive. The main changes introduced in the draft which can be attributed to the application of
the principle of proportionality include the areas of access, spectrum, universal service, service and
consumer protection.
When it comes to changes to access regulation resulting from the application of the principle
of proportionality we can include the amended market analysis procedures, codifying current best
practices and aiming at more focused and legally certain access regulation, as well as tightening its
geographical focus, to ensure that access obligations are imposed only when and where necessary
to address retail market failures and to assure end-user outcomes. The obligation of granting access
is to be awarded in geographically significantly narrower areas, so that they are introduced only there,
where they are needed to fix flaws in the retail market, which allows to use the regulatory tools with
higher degree of precision and adequacy. Also, the procedure of cost-calculation is to be streamlined,
so that regulators can focus on broadband rollout, not wasting time and resources on less important
and less adequate issues.
When it comes to Spectrum Regulation, the introduction of „use or lose” clause can be seen
as an instrument rootet in the principle of proportionality. It is meant to allow to free up the unused
wireless spectrum, thus allowing a more adequate and efficient usage.
The principle of proportionality has also inspired changes to the Universal Service. We can
maily see it in the elimination of traditional, legacy services, such as public payphones, phone number
registers and number buros. Rendering of these services in the European Union costs approximately
1 bilion euro annually. The cost is disproportionately high compared to the low use of these machines,
while the cost of affordable broadband internet access at a fixed location across the Union is estimated
at between 147 and 436 million euros per year21. The Universal Service is supposed to be limited to
universal access to broadband and voice communications at an affordable price, as it is considered
to be more appropriate and necessary for contemporary Europeans.
Service and customer protection is also adjusted in a proportional manner. Regulators lose
right to impose retail prices, which is no longer deemed necessary, while the provisions on
handicapped and consumer protection clauses are limited, since proper and adequate protection can
be found in other regulations.
The third aspect of implementation of the principle of proportionality is the implementation of
the sector-specific regulation. When introducing ex ante obligations, the Regulator has to make sure
the positive obligations are truely effective solutions, which eliminate behavior contrary to the rules
of Competition Law and do not include elements which are not necessary to achieve the desired
effect. Moreover, the implementation has to serve no hidden goals.
4.

CONCLUSION
The essence of the principle of proportionality understood as the goal of not developing or
implementing such regulations that lead to too high costs in relation to the expected benefits plays a
fundamental role when it comes to sector-specific regulations. Every interference with the market has
always to be carefully analysed, so that it does not cause more hard than good, this is particularly
important in sensitive and important markets, such as electronic communications. It has to be seen
as positive that the European Commission treats it high utmost attention and respect when drafting
new regulation.
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Service Directive).
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RELIGION OUT OF PROPORTION: A FOCUS ON THE RIGHT TO
EDUCATION IN THE CASE LAW OF THE EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
Karolina Mendecka
University of Łódź, Faculty of Law and Administration
Abstract: The article elaborates on the recent case law of the European Court of Human Rights
concerning the right to education and religious freedom in the school setting and discusses how the
Court approached the principle of proportionality. The right to education as well as the freedom of
religion in international law and in the European Convention of Human Rights from the perspective of
the child will be addressed, as well as the well-established principle of the best interest of the child.
Moreover, the principle of proportionality will be discussed from the theoretical perspective, as well as
in the Court’s practice. Proportionality equation between the conflicting rights of the parents to ensure
their children’s education in conformity with their religious convictions, and the pupils’ right to
education on one hand and the public interest on the other, is exceptionally challenging for the Court.
It is the aim of this paper is to address possible concerns and investigate the European Court of
Human Rights jurisprudence on those matters.
Key words: freedom of religion, best interest of the child, proportionality, right to education

1

INTRODUCTION
The European Court of Human Rights (hereinafter ECtHR, the Court) plays the dominant
part not only in interpreting the European Convention of Human Rights (hereinafter ECHR, the
Convention), but also determines the direction of the entirety of regional human rights in general. Its
influence is unprecedented and every judgment is carefully analyzed, commented on, and most
importantly – detrimental to many individual’s lives in Europe.
This paper aims to discuss and assess the principle of proportionality in the Court’s case law,
with particular emphasis on the right to education and freedom of religion in school setting. The
principle of proportionality is an essential tool for the ECtHR to measure whether national authorities
overstepped the margin of appreciation. The manner in which the Court applies the principle of
proportionality in the most sensitive cases regarding different religions in educational context will be
discussed. Part 2 of the article will address different understandings and definitions of the principle of
proportionality both in theory, as well as by international human rights courts. The third section will
examine the children’s fundamental right to education and freedom of religion expressed in
international treaties and in jurisprudence. Particular attention will be drawn to the best interest of the
child, which should be taken into account in every decision that concerns child. Final part will be
dedicated to the assessment of the ECtHR case law concerning the right to education and Christian
and Islamic faith. The evaluation of the Court’s judgments is particularly interesting due to the manner
in which proportionality was addressed. Cases mentioned in the paper constitute merely a small
portion of the ECtHR jurisprudence on the topic, and were selected carefully, but subjectively.
2

PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY
The principle of proportionality is commonly used in international law, domestic law, by
courts, tribunals and by decision-making bodies, also in the sphere of human rights. The term itself
originates from Latin pro portio and means an “appropriate ratio between two or more elements1”. The
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proportionality was first developed as a philosophical conception and only relatively recently received
legal status of principle2.
In the ethical discourse the nature of proportionality can be conceptualized in many different
ways. A. Legg distinguishes three types of interest-based theorist of rights3. First of all, Robert Alexy
sees proportionality as balancing4. Alexy believes that “interest can be balanced against each other,
whether they are rights or public interests, where they are principles that both require optimization 5”.
The structure of this particular proportionality test requires a careful and step-by-step analysis of i.
suitability, ii. necessity and iii. proportionality sensu strictio of the imposed limitations6. Secondly, the
so-called “proportion between ends and means” suggests that instead of balancing, the decisionmaking bodies should adopt a cost-benefit analysis. Finally, Joseph Raz regards that balancing is a
heuristic device, and is “about determining which norm or reasons guide the decision in a given case 7”.
Each theory has its drawbacks, and none seems to be flawless and entirely convincing.
Despite these theoretical disputes, it seems that the principle of proportionality as a legal
concept has little in common with earlier philosophy and ethics and has move towards entirely different
understanding of the concept since it was first adopted by courts 8. Moreover, the principle of
proportionality is developing to this day and can be defined in different ways depending on the context
and varies depending on the law. In this part various plausible definitions of proportionality in
international as well as regional human rights law are going to be addressed, with particular reference
to the European Court of Human Rights.
2.1

PROPORTIONALITY IN INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW
In scholarship, the principle of proportionality explained in many ways, e.g. as a “decisionmaking procedure and an ‘analytical-structure’ that judges employ to deal with tensions between two
pleaded constitutional ‘values’ or ‘interests’9” or as a “doctrine that seeks to police the justification of
state interference with human rights, ensuring that the state places no greater limitation on rights than
necessary10”. It is not included in any of the international human rights documents and remains an
unwritten creation of courts, tribunals and other bodies.
The principle of proportionality has become widely popular in the international human rights
community – it now commonly used in the European Court of Human Rights jurisprudence, but also
by the United Nations’ Human Rights Committee. Also it is familiar to the other regional system and
is used frequently by the Inter-American Court of Human Rights (hereinafter I-ACtHR)11. Not
surprisingly, as it is considered to be a “procedure that aims to guarantee the full respect of human
rights12” and is used to determine whether a limitation imposed on the rights or interests of an
individual by the state were justified comparing to the other competing right or interest 13.
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DOLZHIKOV, A. V., The European Court of Human Rights on the Principle of Proportionality in
‘Russian’ cases, p. 216
3 LEGG, A., Proportionality: Determining Rights, p. 181
4 See: ALEXY, R., A Theory of Constitutional Rights.
5 LEGG, op. cit., p. 182
6 DOLZHIKOV, op. cit., p. 216
7 LEGG, op.cit. In addition to interest-based theorist, Legg also distinguishes theorists who recognize
rights as trumps, i.e. Habermas.
8 It is believed that the proportionality as a legal concept was developed in Germany, See e.g.:
DOLZHIKHOV, op. cit., BREMS, E., LEVRYSEN, L., ‘Don’t Use a Sledgehammer to Crack a Nut’:
Less Restrictive Means in the Case Law of the European Court of Human Rights.
9 STONE SWEET, A., MATHEWS, J., Proportionality Balancing and Global Constitutionalism, p. 75
10 LEGG, op. cit., p. 178
11 See the discussion about the two regional system and approaches to the margin of appreciation
and proportionality: CANDIDA, G. Comparing Diverse Approaches to the Margin of Appreciation: The
Case of the European and the Inter-American Court of Human Rights.
12 CIANCIARDO, J., The Principle of Proportionality: The Challenges of Human Rights, Journal of
Civil Law Studies, vol. 3, No. 1, 2010, p. 177
13 BREMS, E., LAVRYSEN L., op. cit., p. 140
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Importantly, the principle is intrinsically related to the concept of margin of appreciation14,
another legal notion developed by the European Court of Human Rights. It refers “to the space for
maneuver that the Strasburg organs are willing to grant national authorities, in fulfilling their
obligations15” under the Convention. In other words, the Court created the doctrine in order to grant
states parties to the ECHR certain amount of discretion. Proportionality, on the other hand, is a tool
to measure the “reasonableness of the restriction16”. Therefore, when the margin of appreciation is
narrow, the standard of proportionality becomes more stringent. Conversely, if the Court finds a ‘fair
balance’, the national authorities are said to have remained within the limits of the margin.
2.2

PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY IN THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
Reportedly, the European Court of Human Rights has used the concept of proportionality in
its very first judgment of Lawless v Ireland17. Undoubtedly however, in the seminal Belgian Linguistic
case the Court established the methodology of the proportionality, regarding that there has to be a
reasonable relationship of proportionality “between the means employed and the aims sought to be
realized”18. However, as confirmed on the webpage of the Council of Europe itself that provides an
overview of the principle of proportionality, there are different versions of proportionality test applied
by the ECtHR, which reflect “various standards of review in different context 19”.
In the Handyside the Court developed a ‘strict test’, which applies whenever the fundamental
rights are at risk (i. is there a pressing social need for the restriction? ii. does this restriction correspond
to the social need? iii. Is it a proportionate response to this need? iv. Are the state reasons relevant
and sufficient?20). It can be argued that this stringent test resemblance Alexy-like approach to the
principle of proportionality.
However, in cases of non-absolute rights the Court uses the “reasonable relationship
between means and the aims” reasoning from Belgian Linguistic. Furthermore, the Court may
investigate the extent of the interference and whether the measure could be achieved by a less
restrictive means (LRM)21. Finally, in many cases the Court resorts to a simple balancing exercise22
– where two competing values (right or interest of an individual and of the public) are weighed against
one another.
This simplified overview of the Court’s multiple methods of applying the principle of
proportionality above, demonstrates that it is used in different manner and that there is no one set
framework applied in every judgment. Therefore, the Court’s approach to the principle of
proportionality in cases regarding religious symbols and convictions in school setting will be examined
further in the paper, as it is a particularly sensitive issue susceptible to bias and prejudice. In addition,
the Court’s choice of the method in some judgments is thought-provoking, due to the fact that for
example, balancing invites the subjectivity of judges. Investigating the Court’s understanding of what
measures are proportionate or disproportionate in cases regarding children’s right to education in light
of religious freedom, seems to be not only interesting, but also essential.
CHILD’S RIGHT TO EDUCATION AND RELIGIOUS FREEDOM – OVERVIEW
Under international human rights law there is currently a broad consensus that the right to
education has the status of a fundamental right through the development of the second generation of
3
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GREER, S., The Margin of Appreciation: Interpretation and Discretion under the European
Convention on Human Rights, Council of Europe, 2000, p. 5
16 https://www.coe.int/t/dghl/cooperation/lisbonnetwork/themis/echr/paper2_en.asp
17 Lawless v Ireland (1961) ECtHR, Application No. 332/57, PANOMARIOVAS, A., LOSIS, E.,
Proportionality: From the Concept to the Procedure, p. 262
18 Belgian Linguistic case (1968) ECtHR, Application Nos. 1474/62, 1677/62, 1691/62, 1769/63, 1994/
63, 2126/64
19 https://www.coe.int/t/dghl/cooperation/lisbonnetwork/themis/echr/paper2_en.asp
20
Handyside v the United Kingdom (1976) ECtHR Application No. 5493/72
21 LRM „assumes presence and a choice of alternative means which are less restrictive or minimal for
rights-holders if government has no additional costs (organizational, financial)”, DOLZHIKOV, op. cit.,
p. 222
22 BREMS, LAVRYSEN, op. cit., p. 140
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human rights23. It is granted in most of the core international human rights documents, including the
Universal Declaration of Human Rights (UDHR, Article 26), the International Covenant on Economic,
Social and Cultural Rights (Articles 13, 14 and 26) and the Convention on the Rights of the Child
(Article 28). Additionally, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
(UNESCO) adopted a Convention against Discrimination in Education and it prohibits discrimination
based on religious grounds (Article 1). Noteworthy, Human Rights Council’s Special Rapporteur on
the right to education, monitors the implementation of the ICESCR in this regard. Katarina
Tomaševski, former Special Rapporteur, proposed a 4-A scheme, which has gained worldwide
attention and has been included in the Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR)
General Comment No. 1324. It stipulates that education “in all its forms and at all levels shall exhibit
the following”: availability, accessibility, acceptability and adaptability. These features are “interrelated
and essential”, in addition to the requirement that “the best interest of the student shall be a primary
consideration”. Here, the CESCR makes a reference to the overarching principle of the child’s best
interest spelled out in Article 3 of the CRC “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”. Notably, the principle gained a
worldwide acceptance and as a principle is commonly used not only in international law and by
international tribunals, but also by national legislations and courts.
The question of child’s religious freedom is more challenging. Article 14 of the Convention
on the Rights of the Child recognizes child’s freedom of thought, conscience and religion, however
seemingly primarily in relation to the authority of the parents or guardians (paragraph 2) 25. Despite
that fact that on the face of it, Article 14 parental right is only accessory, the child usually is not placed
on an equal footing26. It is a common assumption in such cases that child and parents’ interest are
identical. Therefore, decision-making bodies make no clear distinction between the children’s and
parent’s rights and they are usually taken together. Whereas, it has to be noted that according to a
interpretation of the principle, the child’s best interest “is not simply to be ‘a primary consideration’ but
the paramount consideration27’. The Committee on the Rights of the Child ((hereinafter the
Committee) highlighted that in case of a conflict with other interests and rights, therefore also parental
rights, a compromise has to be found through “carefully balancing the interest of all parties and finding
a suitable compromise”28. Additionally, the Committee stressed “although preservation of religious
and cultural values and traditions as part of the identity of the child must be taken into consideration,
practices that are inconsistent or incompatible with the rights established in the Convention are not in
the child’s best interest29”. Consequently, taking into consideration the scope and purpose of the
Convention, especially the best interest principle, the right of the child to freedom of religion should
be considered separately to his/hers parents in all cases.
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WISHALER, V. The Right to Education for Minorities: An Overview on Existing Recommendations
from The Hague to Geneva, p. 123
24 UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), General Comment No. 13, The
right to education (Article 13 of the Covenant), 15 Nov-3 Dec 1999, E/C.12/1990/10
25 Article 14 CRC, „1. States Parties shall respect the right of the child to freedom of thought,
conscience and religion. 2. States Parties shall respect the rights and duties of the parents and, when
applicable, legal guardians, to provide direction to the child in the exercise of his or her right in a
manner consistent with evolving capacities of the child. 3. Freedom to manifest one’s religion or beliefs
may be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public
safety, order, health or morals, or the fundamental rights and freedoms of others”.
26 BREMS E., A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, Article 14
The Right to Freedom of Thought, Conscience and Religion, p. 40.
27
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
28 Ibid, para39
29 Ibid, para57
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3.1

OVERVIEW OF THE EUROPEAN CONVENTION OF HUMAN RIGHTS AND PROTOCOL
1 TO THE CONVENTION
The European Convention on Human Rights is an essential document for human rights
protection in Europe, and has a tremendous impact in the whole continent. The Convention’s text is
concise, and does not include the right to education. However, the right to religious freedom is
included in Article 930. This provision is aimed precisely to protect the freedom of religion, not to
impose secularism or certain relationship between states and church; conversely, even a privileged
position of a church can be legitimate, provided that it is not discriminatory to individuals outside that
denomination31. Additionally, due to Article 9(2) states have some discretionary power within the
margin of appreciation to limit the religious freedom, if prescribed by law and necessary in a
democratic society. However, it is the role of the Court to evaluate whether the measures adopted by
the state were in accordance with the principle of proportionality32.
The right to education was added later, in Article 2 of Protocol No. 1 to the European
Convention on Human Rights and stipulates, “no person shall be denied the right to education. In the
exercise of any functions which it assumes in relation to education and to teaching, the State shall
respect the right of parents to ensure such education and teaching in conformity with their own
religious and philosophical convictions”. It is therefore the second, in addition to Article 9, provision
providing a Convention’s framework to the exercise freedom of religion, granting parents the right to
decide on the religious and philosophical education of their children 33. Therefore, although the
Convention focuses on the parent instead of the child, parents cannot deny their children the right to
education on the basis that it is contrary to their beliefs34.
Lastly, Article 14 contains a prohibition based on religion, among other factors 35. This
provision is however limited, as it has to be taken together with other rights under the Convention,
therefore e.g. in the enjoyment of the right to freedom of religion (Article 9) or the right to education
(Article 2 of Protocol No. 1).
ECTHR’S JURISPRUDENCE ON THE RELIGIOUS FREEDOM IN LIGHT OF THE RIGHT
TO EDUCATION
The concept of education was first addressed by the Court in Campbell and Consans v the
United Kingdom, where court defined education as “the whole process whereby, in any society, adults
endeavor to transmit their beliefs, culture and other values to the young 36”. Later, in the already
mentioned Belgian Linguistic case the content of Article 2 Protocol 1 was specified37.
There has been significant number of judgments regarding the rights of parents to ensure
the education in correspondence with their religious and philosophical beliefs. Notably, the Court
observed in one of its first judgment concerning the right to education that “the second sentence of
3.2

Article 9 ECHR, “1. Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right
includes freedom to change his religion or belief and freedom, either alone or in community with others
and in public or private, to manifest his religion or belief, in worship, teaching, practice and
observance. 2. Freedom to manifest one’s religion or beliefs shall be subject only to such limitations
as are prescribed by law and are necessary in a democratic society in the interests of public safety,
for the protection of public order, health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of
others”.
31 MARTINEZ-TORRÓN, J., Freedom of Religion in the European Convention on Human Rights under
the Influence of Different European Traditions, p. 331
32 Ibid, p. 333
33 TULKENS, F., Freedom of Religion under the European Convention on Human Rights: A Precious
Asset, p. 509
34 See: Konrad and Others v Germany (2005) ECtHR, Application No. 35504/03
35 Art. 14 ECHR, “The enjoyment of the rights and freedoms set forth in this Convention shall be
secured without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political
or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other
status”.
36 Campbell and Consans v the United Kingdom (1982) ECtHR, Application Nos. 7511/76, 7743/76,
para33
37 Ibid, See also: https://www.echr.coe.int/Documents/Research_report_cultural_rights_ENG.pdf
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Article 2 of the Protocol does not prevent States from imparting through teaching or education,
information or knowledge of a directly or indirectly religious or philosophical kind. It does not even
permit parents to object to the integration of such teaching or education in the school curriculum, for
otherwise all institutionalised teaching would run the risk of proving impracticable38”. Although this
case concerned sex education that offended religious feelings of parents, it demonstrates that the
states have generally a wide margin of appreciation in this regard. There are also numerous
judgments regarding religious teachings regarding both Christian and Muslim faith (respectively e.g.:
Folgerø and Others v Norway39, Hasan and Eylem Zengin v Turkey40). In each of these cases the
ECtHR determined that the state must ensure that the religious lessons are performed in an objective
manner, or provide exemption from these classes41.
Religion is naturally a very sensitive issue, and as mentioned above, the Court has dealt with
various religions in relation to education on multiple occasions. This problem has been discussed in
academia already42, however this paper aims to focus on the manner in which the ECtHR applied the
principle of proportionality when deciding upon religious expression in educational institutions.
Additionally, it will be inquired whether the Court has addressed what is best for children in judgments.
The next section will be dedicated to cases regarding two different religions in schools, which
aim to illustrate the Court’s approach to the subject. The focus will be on balancing between
applicants’ rights and the aims pursued by states, and on the exercise of the principle of proportionality
pertaining to the two religions.
4

THE RIGHT TO EDUCATION AND THE EXERCISE OF RELIGIOUS FREEDOMS
I. Leigh noted, “for many years ECtHR was ‘shadow-boxing’ where clashing rights cases
involving religion were concerned43” and used the so-called definitional approach, granting states little
flexibility44. Since then, the Court has moved towards proportional balancing, and directly addressed
religion’s conflict with other rights in Ferández Martinez v Spain45. Leigh also observes, that from the
judgment Eweida and Others v the United Kingdom “proportional balancing is indeed now the
preferred method of disposing of religious clash of rights cases at least in an employment context 46.
The Court had addressed the issue of religious symbols and clothing indirectly and directly
on many occasions already, usually declaring the applications inadmissible (manifestly ill-founded47),
however in few the ECtHR addressed the matter directly48. For example, in the famous Leyla Şahin v
Turkey case concerning traditional Islamic headscarf, the ECtHR famously noted that the right to
education also applies to higher education and university education49. Moreover, the majority (by
sixteen votes to one) held that there had been no violation of the Article 2 of Protocol No. 1, because
the right to education can be restricted, and the ban on headscarves has fulfilled the requirements of
foreseeability, pursuing a legitimate aim and proportionality. In addition, the Court found no violation
of Article 9, due to the fact that the limitation was justified under the ECHR. Only in the dissenting
opinion Judge Tulkens highlighted that the criteria for the interference with the freedom of religion
38

Kjeldsen, Busk Madsen and Pedersen v Denmark (1976) ECtHR, Application Nos. 5059/71,
5920/72, 5926/72, 5926/72, para53
39 See: Folgerø and Others v Norway (2007) ECtHR, Application No. 15472/02
40 See: Hasan and Eylem Zengin v Turkey (2007) ECtHR, Application No. 1448/04
41 See: supra note 37. Notably, there is no obligation on the states to provide separate lessons of
ethics, instead of religious – See: Grzelak v Poland (2010) ECtHR, Application No. 7710/02
42 See comprehensive overview of the ECtHR jurisprudence on the subject of religious freedom in
educational institutions: VALUTYTĖ, R., DOVILĖ G., The Exercise of Religious Freedom in
Educational Institutions in the Light of ECtHR Jurisprudence, pp. 45-62
43 LEIGH, I. Reversibility, Proportionality and Conflicting Rights (Ferández Martinez v Spain), p. 218
44 Ibid, p. 220
45 Ferández Martinez v Spain (2014) ECtHR Application No. 56030/70
46 LEIGH, op. cit., p. 221
47
e.g. Köse and 93 Others v Turkey (2006) ECtHR Application No. 26625/02, Aktas v France (2009)
ECtHR Application No. 43563/08.
48 See also: Dogru v France and Kervanci v France (2008) ECtHR Application Nos. 27058/05,
31645/04
49 Leyla Şahin v Turkey (2005) ECtHR, Application No. 44774/98
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should be appropriate, the measure least restrictive and proportionate in balancing the competing
interests, and in that caste the majority applied inadequate scope of margin of appreciation. The
dissent also pointed out that the Court did not examine any possible alternative measures that were
available, and bluntly neglected examining this possibility. This particular dissenting opinion points out
many the detriments of the margin of appreciation and applying the principle of proportionality. The
following sections will discuss the Court’s approach to religion in school and the religious convictions
of the parents.
4.1

LAUTSI v ITALY
The Grand Chamber case Lautsi v Italy concerned the presence of a crucifix in Italian schools
and classrooms50. The Court had to deal with the question whether it is compatible with the right to
education (including the right of parents to freely choose their children’s education) and the freedom
of education (including the right not to believe). The ECtHR decided that there was no violation of
Article 2 of Protocol No. 1 arguing that there is no European consensus on the issue of the presence
of religious symbols in state schools, and therefore that the decision to perpetuate a tradition falls
within the margin of appreciation of the state. Moreover, the Court deemed that no further issue arose
under Article 9.
The Court determined that although the crucifix is religious symbol falling under Article 2 of
Protocol 1, there is no evidence that display of that symbol “have an influence on pupils”, because it
is a “passive symbol”. Only in the concurring opinion of Judge Rozakis joined by Judge Vajić the
application of proportionality was addressed. In judges’ view, the main issue is the proportionality
between “the rights of parents to ensure their children’s education and teaching in conformity with
their own religious” convictions and the “right or interest of at least a very large segment of society to
display religious symbols as a manifestation of religion or belief”. Accordingly, it was concluded that
“the rights of parents, under the second sentence of Article 2 of Protocol No. 1 does not seem
realistically to be gaining weight in the balancing exercise of proportionality test”, as “it is increasingly
difficult for a State to cater for the individual needs of parents on educational issues”.
Although it is true that some cases do not require recourse to the proportionality assessment
at all, Judge Rozakis appears to be right arguing that it should have been be applied in this case. In
fact, if the Court applied the strict approach or perhaps even a more lenient one, the outcome of the
entire judgment might have been different. In addition, the Court did not evaluate the best interest
principle of the child, whereas it was children who were affected every day by the presence of religious
symbol in the classrooms.
OSMANĞLU AND KOCABAŞ v SWITZERAND
The Chamber case Osmanğlu and Kocabaş v Switzerland concerned a question whether
obligatory mixed-gender swimming classes for girls against the parents’ wishes violated freedom of
religion (Article 9 of the Convention)51. In addition to that, a fixed penalty was imposed on parents.
The Court unanimously held that there has been no violation of Article 9 of the Convention. Notably,
Switzerland has not ratified Protocol No.1 therefore the applicants were able to rely solely on Article
9. In the judgment, the Court directly addressed proportionality, however did not apply a strict
necessity and proportionality exam, simply inclining towards the arguments of the state: “as regards
weighing up the competing interests, the Court is persuaded by the arguments put forward by the
Government (…) that school plays a special role in the process of social integration (…). It accepts
that, given the importance of compulsory education for children’s development, an exemption from
certain lessons is justifies only in very exceptional circumstances, in well-defined conditions and
having regard to equality of treatment for all religious groups52”. This justification is not only
inconclusive, but demonstrates the drawbacks of the simple balancing exercise, instead of the “strict
test”, that could provide more detailed and thorough explanation to the judgment, or even perhaps –
a different, more open-minded result.
Nevertheless, the Court used the argument that “the children’s interest in an all-round
education, facilitating their successful social integration according to local customs and mores, takes
4.2
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precedence over the parents’ wish to have their daughters exempted from mixed swimming
lessons53”. Therefore, although the criticism of the ECtHR that it “reinforces and legitimises the raising
intolerance, prevailing in many states, at the international level54”, at least the consideration of the
best interest of the child principle is praiseworthy.
5

CONCLUSIONS
The purpose of this paper was to investigate the Court’s approach to the principle of
proportionality in cases concerning different religions in school setting. The discussion led to conclude
that due to the fact that the proportionality assessment in Court’s jurisprudence is not stringent, it
seems that the control of proportionality is sometimes cherry-picked, despite the fact that both the
right to education and freedom of religion are fundamental for every child and should be addressed in
a diligent manner. The ECtHR frequently relies on weighing the “means employed to the aims
pursued”, which might often be too simplified and subjective. The Court frequently relies on the less
restrictive means approach, assuming an alternative option for the right-holders. Meanwhile, the Court
only occasionally recourse to the ‘strict test’, which is the most thorough one and could possibly bring
more satisfactory results.
The cases discussed in the paper aimed to address the allegations of double standards
towards Christianity and Islam. Although there is no convincing evidence that the Court directly
favours one religion over the other, it seems that in order to avoid being accused of spreading
prejudice towards a certain religion, the Court could apply a more careful and exhaustive method of
proportionality test, especially in cases concerning children and their best interest, which would
enhance the human rights condition in general.
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PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY AND EUROPEAN
COMPETITION LAW
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Abstract: Enforcement of competition law is never an easy task to do. For this purpose, competition
authorities, together with the European Commission, possess considerable investigatory powers
which enable them to collect all necessary information. On the other hand, undertakings from which
information are obtained, possess rights which shall not be unjustifiably breached by competition
authorities. Several of these rights are of human rights quality. Therefore, throughout last decades,
competition authorities must pay attention to the observance of human rights in their acts; and, at the
same time, pay attention to their acts to be efficient. Here lies the conflict which can be solved by the
proportionality test which is capable of finding a middle way, i.e. the observance of the human right
standard together with the preservation of the efficient enforcement of competition law. This
contribution focuses on two investigatory powers of the Commission, requests for information and
inspections in business premises, whereas it aims to present how the proportionality test can be
beneficial in proper use of these largely employed powers.
Key words: principle of proportionality, competition law, request for information, inspection, C-247/14
P HeidelbergCement, C-37/13 P Nexans

1

INTRODUCTION
The principle of proportionality is a well-known principle in European law. It draws the
borderline between acceptable measures and measures which could be replaced by other, more
appropriate or less restrictive measures. Its application in various corners of European law is therefore
not surprising.
Instances where the proportionality can be used in European competition law are undoubtedly
numerous. This contribution focuses on application of proportionality within the enforcement of
competition law. To narrow the scope even more, the contribution limits itself to Regulation 1/20031
which regulates the enforcement of infringements of Articles 101 and 102 TFEU2. The former is related
to agreements restricting competition, the latter is related to abuse of dominant position.
As it is presented in the following text, the Commission is empowered by considerable factfinding powers. These must be seen as necessary, as the enforcement of competition law is not an
easy task to do. However, the other side of the same token is represented by the rights of
undertakings. It is beyond questions that undertakings have rights to know, when asked by the
Commission to provide some information, what is the purpose of the Commission’s request. This is
underlined by the fact that the investigatory powers interfere with certain human rights of undertakings,
such as right to privacy or right to fair trial.3
All these facts lead to the conclusion that the investigatory powers of the Commission should
be used wisely and in a non-abusive manner. However, how to establish that this is truly the case?
This contribution puts forward to use the proportionality test. Naturally, this is not a brand-new idea,
however, questions remain whether, where and how exactly the proportionality test should be used,
whether it is used on a constant basis and whether all the relevant factors are taken into account.

1

Regulation 1/2003 of 16 December 2002 on the implementation of the rules on competition laid down
in Articles [101] and [102] EC [2003] OJ L 1/1.
2 Treaty on Functioning of the European Union.
3 The field of enforcement of competition law is an example of how human rights penetrate into
European competition law. KALESNÁ K. Hospodárska súťaž a ľudské práva, 705.
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In order to analyse these issues, the contribution is divided into three parts. The first one briefly
presents the Commission’s investigatory powers which are to be analysed, namely requests for
information and inspections in business premises. The second one specifies what kind of
proportionality test is used. The last part names instances in which the proportionality test could be
employed as far as the two investigatory powers are concerned and it elaborates in further detail how
the proportionality test can be fruitful for the correct definition of purpose and scope of decisions which
are the legal basis for the investigatory powers. This elaboration is based on two chosen cases of the
Court of Justice of the EU which demonstrate the application of the proportionality test by the Courts.
2

INVESTIGATORY POWERS OF THE COMMISSION
The European competition law is one of the rare competences of the EU which shall be named
as exclusive. Pursuant to Article 3 TFEU para. 1 letter b): “the establishing of the competition rules
necessary for the functioning of the internal market” is a business for the EU alone. Although, the
application of these rules has been partially moved to the national level by Regulation 1/2003, the
Commission remains strongly involved in the field. It possesses considerable powers for the purposes
of application of Article 101 and 102 TFEU.4
“In competition cases the Commission plays the parts of law-maker, policeman, investigator,
prosecutor, judge and jury, subject to review by the EU Courts.”5 This contribution aims to deal with
the Commission mainly as policeman and investigator. According to Regulation 1/2003, The
Commission is empowered to decide on finding and termination of infringement of Articles 101 and
102 TFEU, to order interim measures, to adopt decisions of commitments, or to decide that Article
101 and 102 TFEU are not applicable for the situation at stake.6
Chapter V of Regulation 1/2003 uncovers investigatory powers of the Commission. For the
purposes of this contribution, Articles 18 and 20 are of significant importance. Article 18 para. 1
stipulates that “the Commission may, by simple request or by decision, require undertakings and
associations of undertakings to provide all necessary information”. A simple request does not force
undertakings to provide information, however, once undertakings are willing to done so, they should
not supply incorrect or misleading information, unless they wish to be fined under Article 23 of the
Regulation. All requests for information shall indicate the outset of the subject matter of the
investigation;7 whereas the purpose of requests must be enforcement of competition rules.8
Another investigatory power of the Commission which is subject to this contribution is the power
to conduct inspections in business premises. The legal basis of this Commission’s power lies in Article
20 of the Regulation. The Commission is empowered to conduct all necessary inspections of
undertakings and associations of undertakings. Pursuant to Article 20 para. 2, inspectors “are
empowered to (a) to enter any premises, land and means of transport of undertakings and
associations of undertakings; (b) to examine the books and other records related to the business,
irrespective of the medium on which they are stored; (c) to take or obtain in any form copies of or
extracts from such books or records; (d) to seal any business premises and books or records for the
period and to the extent necessary for the inspection; (e) to ask any representative or member of staff
of the undertaking or association of undertakings for explanations on facts or documents relating to
the subject-matter and purpose of the inspection and to record the answers.” Similar to requests for
information, inspections may be either voluntarily or obligatory. In the latter case, the Commission is
empowered to financially sanction an undertaking which is not willing to submit itself to an inspection
ordered by decision of the Commission. However, the Commission must indicate the purpose and
scope of the investigation, otherwise the inspection would be a fishing expedition. 9
In order to conduct an inspection in business premises, the Commission’s decision is not
necessarily subject to ex ante judicial review. Even if such review would be required by national law
pursuant to Article 20 para. 8 of the Regulation, the review of a national judicial authority is rather
limited, as “the national judicial authority may not call into question the necessity for the inspection

CRAIG P., DE BÚRCA G. EU Law. Text, Cases and Materials, p. 1007.
JONES A., SUFRIN B. EU Competition Law. Text, Cases and Materials, p. 891.
6 Regulation 1/2003, Articles 7-10.
7 BELLODI L., PIAZZA L. Powers of Investigation, p. 129.
8 WHISH R., BAILEY D. Competition Law, p. 269.
9 BELLODI L., PIAZZA L. Powers of Investigation, p. 132.
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nor demand that it be provided with the information in the Commission's file. The lawfulness of the
Commission decision shall be subject to review only by the Court of Justice.” There is a long-term
discussion on whether this is in line with the requirements of Article 8 of the European Convention on
Human Right, as interpreted by the European Court on Human Rights. To analyse these issues is out
of scope of this contribution, also due to the fact that the author has already published an article
dedicated to this topic.10 Nevertheless, the Commission’s decisions are subject to ex post judicial
review by the Court of Justice of the EU.11
Recital 23 of Regulation 1/2003 states that the Commission should be empowered throughout
the EU to require such information to be supplied as is necessary to detect any infringement of Article
101 and 102 TFEU. Pursuant to Recital 24, the Commission should be empowered to undertake such
inspections as are necessary to detect infringements of Articles 101 and 102 TFEU. Thus, the
Commission should be able to trigger its powers only when there is a need to do so. However, how
to establish that it is necessary to make use of an investigatory power of the Commission? What are
the conditions which should be fulfilled in order to lawfully require information or to inspect business
premises?
3

PROPORTIONALITY TEST
In order to answer the questions asked at the end of the previous part, it is suggested to use
the proportionality test, as it may encompass many elements which are particular to the case at hand.
This approach is also supported by scholars. As stated by A. Jones and B. Sufrin with a reference to
judgements of the Court of Justice of the EU12, “[t]he principle of proportionality is of particular
importance in respect of the Commission’s fact-finding powers, as it requires that measures adopted
by the EU institutions do not exceed what is appropriate and necessary to attain the legitimate
objectives of the relevant legislation and, that where there is a choice between several appropriate
measures, recourse must be had to the least onerous and the disadvantages must not be
disproportionate to the aims pursued”13.
As it flows from the text above, the investigatory powers of the Commission interfere with the
rights of undertakings, such as right to privacy, right to fair trial, rights of defence, right to good
administration.14 These rights may even be of human rights’ quality. Therefore, there is a conflict
between (human) rights of undertakings on the one hand and effective enforcement of competition on
the other. The intervention of the latter to the former should always be proportional.
The proportionality test has many conceptions and formulations. It is not the purpose of this
contribution to elaborate on the various modifications of the test. Nevertheless, we believe that there
are three core steps in the test.15 The first step is the appropriateness of the measure. It presupposes
that there exists a legitimate aim to which the investigatory powers should be heading. For competition
cases, the legitimate aim is the effective enforcement of competition law in that particular case. This
means that the investigatory powers cannot be used for other purposes, such as getting data from
company in order to use them for statistical purposes. As regards the second step dealing with the
PATAKYOVÁ M.: Right to Privacy and European Competition Law.
Although this is not so straightforward in all cases. To this end, see PATAKYOVÁ M.: Inspections
– Do Undertakings Have the Access to the Court of Justice of the European Union?, p. 32.
12 Case C-331/88 The Queen v Minister of Agriculture, Fisheries and Food and Secretary of State for
Health, ex parte: Fedesa and others [1990], paras. 8 and 14; case C-189/01, H. Jippes, Afdeling
Groningen van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren and Afdeling Assen en
omstreken van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren v Minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserijv Commission [2001], para. 81.
13 JONES A., SUFRIN B. EU Competition Law. Text, Cases and Materials, p. 901.
14 Some of the enumerated conflicts between competition law and rights of undertakings have already
been published by the author, for instance: PATAKYOVÁ M.: Right to Privacy and European
Competition Law; PATAKYOVÁ M.: Inspections – Do Undertakings Have the Access to the Court of
Justice of the European Union?; PATAKYOVÁ M.: Ochrana komunikácie medzi právnikom a jeho
klientom a vyšetrovacie právomoci Európskej komisie v oblasti súťažného práva.
15 See for instance: Weiss F., Kaupa C. European Union Internal Market Law, p. 34.
It is considered that the three-step test developed in the context of internal market is applicable in this
context as well, since the general ideas are broader than the internal market law only.
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necessity of the intervention, it is appropriate to ask if there is no less-infringing measure which would
lead to the aim. This is the key step of the proportionality test, as there are various possibilities how
the Commission can get the necessary information and the Commission is obliged to use the least
possible intervention to the rights of undertakings. Once this step is fulfilled, the proportionality in a
narrow sense as the third step is to be considered. This leads to balancing the protection of
competition and the rights of undertakings.
This contribution will mainly deal with the first two steps of the proportionality test. As to the
necessity step, Regulation 1/2003 per se explicitly requires that the investigatory powers are used
only when they are necessary.
4

THE PROPORTIONALITY TEST IN THE JUSTIFICATION OF USE OF INVESTIGATORY
POWERS
After presenting both the chosen fact-finding powers of the Commission and the proportionality
test, we may move on to the application of the proportionality test to the Commission’s powers. We
will briefly present instances where the proportionality test may be used and then we will analyse one
of the instances in more detail, whereas this analysis will be supported by judgements of the CJEU.
4.1

Requests for information
As to the power to request information, the proportionality test may be used to justify the
preference of Article 18 para. 3 to Article 18 para. 2. Therefore, the Commission can directly request
information via decision only if less onerous measure, a simple request for information, is not
sufficient. This, however, does not mean that the Commission is obliged in each case to, first, ask for
information by a simple request and only after that to issue a decision.
Next, the proportionality test should be used as to the quantity of information sought by a
request for information.16 If it is established that information aims to the effective enforcement of
competition, it will be crucial to see whether information is also necessary in its width and depth. It
means that the Commission should ask only for information which, first, the Commission cannot
effectively find in other sources, such as publicly available searches; second, the Commission
inevitably needs in order to enforce competition law. Moreover, The Commission must possess
sufficiently serious evidence on necessity of requested information.17 This flows from Article 296 TFEU
requiring statement of reasons for measures adopted by EU institutions, whereas the statement must
be appropriate to the measure at issue and must disclose clearly and unequivocally the reasoning
followed by the institution which adopted that measure in such a way as to enable the persons
concerned to ascertain the reasons for it and to enable the competent court to review its legality.
How this is done in practice can be demonstrated by HeildelbergCement case18.
HeidelbergCement AG (hereinafter HC) sought annulment of Commission Decision C(2011) 2361
(hereinafter the Decision). This action was not supported by the General court, however, the Court of
Justice overturned the decision of the first instance court and annulled the Decision. In November
2008 and September 2009, the Commission carried out a number of inspections at the premises of
companies active in the cement industry, including HC. Those inspections were followed by sending
of simple requests for information in 2009 and 2010. In November 2010, the Commission notified its
intention to request information by decision; and in March 2011, the Commission sent HC the request
for information by decision. HC was given 12 weeks to reply to the first ten sets of questions and two
weeks to reply to the eleventh set . In May 2011, HC applied for an extension of 18 weeks to the timelimit for answering the first ten sets of questions. This application was denied.19 In June 2011, HC
brought an action for the annulment of the decision at issue.
The Court of Justice highlighted that purpose of the decision must be indicated with sufficient
precision.20 In this regard, the Court of Justice reviewed the first instance judgement which stated that
the statement of reasons of the Commission’s decision was “formulated in very general terms which
16

WHISH R., BAILEY D. Competition Law, p. 269; with a reference to case C-36/92 P
Samenwerkende Elektriciteits-Produktiebedrijven (SEP) NV v. Commission [1994].
17 JONES A., SUFRIN B. EU Competition Law. Text, Cases and Materials, p. 902.
18 C-247/14 P HeidelbergCement AG v. European Commission [2016].
19 Ibidem, para 4.
20 Ibidem, para 24.
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would have benefited from greater detail and warrants criticism in that regard”,21 but despite of this
fact the purpose, read in conjunction with the decision to initiate proceedings, had the minimum degree
of clarity necessary for the purposes of Article 18 para 3 of Regulation 1/2003.
AG Wahl presented his Opinion on this matter as follows: “I am of the view that the fact that a
statement of reasons may be too general or somewhat vague on certain aspects does not result in
invalidity if the rest of the decision allows the recipient and the EU Courts to understand with sufficient
precision what information the Commission seeks and the reasons for that. […] After all, very precise
and focused questions inevitably reveal the scope of the Commission’s investigation. This seems to
me particularly true for acts adopted at an early stage of the process, when the scope of the
investigation is not entirely and finally set and, in fact, may need to be limited or expanded in the
future, as a consequence of the information subsequently gathered.”22 Nevertheless, this was not the
case, as questions asked in the Decision were outstandingly numerous and aimed to miscellaneous
types of information.23
In line with Opinion of AG Wahl, the Court of Justice said that the Decision did not revealed
the suspicious of infringement and made the control of necessity of required information impossible.
Insufficiency of the statement of reasons was also related to the products which were supposed to be
at stake and the definition of geographical scope of the alleged infringement. 24 The Court of Justice
accepted, in general, some lacks of information in the early stages of the investigation. None the less,
the Decision ”was adopted at a time when the Commission already had information that would have
allowed it to present more precisely the suspicions of infringement by the companies involved”25.
Therefore, the Court of Justice overturned the judgement of the General Court.
Examining the case from the proportionality perspective, the Court of Justice basically
conducted a proportionality analysis. First, the appropriateness step might not be fulfilled, because it
was not clear what was the aim at hand. For sure, the Commission sought to protect the competition,
however, what were supposed to be the infringements of competition law was not clear. Therefore, it
was not possible to guarantee that the Commission was aiming to this goal when asking for
information. Second, even if this was the case, the necessity step would not be fulfilled. It was
established that the Commission was able to present more precisely the suspicions of infringement,
since it was not the early stage of the investigation. It was possible to take a less onerous measure,
i.e. the more precisely specified Decision which would ask less information from the undertaking.
4.2

Inspections
The proportionality test can be fruitful for proper carrying out of inspections too. First, the
Commission should consider whether, if it needs some information, it will seek this information via a
request for information or via an inspection. The latter should be used only when the information
cannot be provided by the former.
Second, similarly to requests for information, the proportionality test may be used in making
decision between voluntarily and obligatory inspection. Although it must be admitted that once the
proportionality test led to the acceptable use of the power to conduct inspection, it would seldom lead
to voluntarily inspection only. If information could not be obtained by request for information, i.e. there
was a presumption that the undertaking at stake had high interest not to provide information, it would
also mean that the undertaking would not be willing to voluntarily submit itself to the inspection.
Therefore, the obligatory form of the inspection would often be needed.
Third, the proportionality test may be used when the Commission wonders whether to conduct
inspection in non-business premises instead of business premises26. Inspections in private premises
were put out of scope of this contribution,27 therefore this dilemma is not analysed in detail. Yet, suffice
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T-302/11 HeidelbergCement AG v. European Commission [2014], para 42.
C-247/14 P HeidelbergCement AG v. European Commission [2016], Opinion of AG Wahl, p. 45.
23 Ibidem, p. 46. This point of the Opinion gives examples on the types of questions asked.
24
C-247/14 P HeidelbergCement AG v. European Commission [2016], paras 27, 31, 36.
25 Ibidem, para 39.
26 Article 21 of Regulation 1/2003.
27 This type of inspection is also not greatly used. See WHISH R., BAILEY D. Competition Law, p.
274.
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it to say that private premises are protected to greater extent than business premises, therefore, the
necessity of the inspection must be truly reasonably established.
Fourth possibility where to apply proportionality test is regarding the scope and purpose of
inspection decisions. It is clear that the inspection should be conducted only within the specified scope
and for the specified purpose. Moreover, the Commission should have reasonable grounds to believe
that there might be an infringement of competition law, what this infringement probably is and which
is the likely relevant market.
As to the application of the proportionality test in practice, Nexans case28 is worth presenting.
As stated by the AG Kokott herself, the case offered the Court of Justice the opportunity to shed more
light on the legal requirements for the reasoning of the inspection decision which is in direct connection
to the duty to dully limit the scope of the inspection decision.29
Nexans was suspected to be part of a cartel concerning bid rigging, client allocation and
exchange of information. The relevant product markets were delimitated in the following manner: “the
supply of electric cables and material associated with such supply, including, amongst others, high
voltage underwater electric cables, and, in certain cases, high voltage underground electric cables.”30
The General Court pointed out that the Commission had to limit itself to the activities of undertaking
falling within the scope of the inspection decision.31 Moreover, the scope had to be supported by
reasonable grounds. According to the General Court, the Commission had not proved the reasonable
grounds in respect to the other cables than enumerated.32
While reading the judgement of the General Court, it is quite difficult to follow the line of
thoughts of the judges deciding the case, since several pieces of information are confidential. None
the less, it is clear from the judgement that the Commission insisted that it had had reasons to believe
that the cartel had not been limited only to enumerated products. For instance, the leniency applicant
was no longer able to check whether collusive conduct took place in relation to medium voltage cables
and “investigations previously carried out by the Commission in the field of the control of
concentrations had confirmed the lack of clear and definitive differentiation between high, medium
and low voltage electric cables”.33 However, the General Court disagreed with the Commission and it
pointed out, among others, to the Commission’s decision (precedent to the inspection decision) where
the Commission stated that there were significant differences between high, medium and low voltage
cables.34 Nevertheless, it should be stressed that a cartel agreement can cover different types of
relevant market.
This judgement of the General court was upheld by the Court of Justice. 35 Besides, it is
important to note that the Commission was required to establish in the inspection decision that the
Commission possessed evidence confirming that it had a reasonable suspicion, however, the Court
did not require stating the pieces of evidence as such.36
Since we cannot follow the reasoning of the Court in its full details, we may only comment on
the methodology used by the Court. Apart from the reasoning undertaken in HeildelbergCement case,
the Court did not even suggest that the proportionality test should be applied. The Commission
claimed that it had clear evidence as to the enumerated products, but was also suspicious as to the
product in general. The Court did not accept the bases for the Commission’s suspicion. What we may
slightly reproach the Court is that it did not consider whether the Commission was able to acquire
more information in order to exclude the suspicion it possessed. To be more precise, the
28

C-37/13 P Nexans SA, Nexans France SAS v. European Commission [2014], appeal from the
judgement of the General Court, T-135/09 Nexans France SAS and Nexans France v European
Commission [2012].
29 C 37/13 P Nexans SA and Nexans France SAS v European Commission [2014], Opinion of AG
Kokott, p. 3.
30 T-135/09 Nexans France SAS and Nexans France v European Commission [2012], para 3.
31 Ibidem, paras 64, 65.
32 Ibidem, para 91.
33
Ibidem, para 76.
34 Ibidem, paras 81-91.
35 C 37/13 P Nexans SA and Nexans France SAS v European Commission [2014].
36 THÉOPHILE D., SIMIC I.: Legal Challenges to Dawn Raid Inspections under the Principles of EU,
French and ECHR Law, p. 517.
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proportionality test would lead to the following considerations. First, the Commission was heading
towards the legitimate aim, which was the enforcement of competition law, and, more precisely, the
supply of electric cables and material associated with such supply. Did the Commission possess any
information to be suspicious? Yes, it did, as accepted by the General Court itself in para. 84 of the
judgement.37 The number and quality of pieces of information leading to the suspicion was a matter
of dispute. Second, was the inspection decision in its entirety the least restrictive measure which could
be used? This was the question not examined by the General Court. The question asks, in essence,
whether the Commission, having some grounds for suspicion, could acquire more information in order
to support the inspection decision regarding this suspicion; or to exclude the suspicion. It is not known
whether this was the case, however, if the Commission, having certain suspicion, cannot do anything
else but to conduct an inspection in order to prove or rebut a suspicion, should it be precluded to do
so?38
To sum it up, it is not clear whether the Commission had enough information and evidence to
be suspicious as to the product in general. However, it is not clear how much evidence the
Commission needs to have before an inspection can be carried out; and if it matters whether the
Commission is able to provide itself this evidence. In contrast with HeildelbergCement case, where
the investigation was not in its early stage and the Commission was able to specify the request for
information to greater extent, in Nexans case the factor of possibility to reach the legitimate aim via
less onerous measure was not clear.
5

CONCLUSION
The proportionality test can be vastly used in European competition law. In particular, factfinding powers of the Commission often conflict with (human) rights of undertakings. Therefore, they
shall be used only when they are necessary. In order to establish what does the necessity mean, this
contribution suggests to apply the proportionality test. In both requests for information and inspections,
it is crucial to establish what is the scope and the purpose of use of these investigatory powers. It is
natural to ask the Commission to establish these requirements precisely and to support them with
some evidence. Evidence should justify why the Commission suspects that an infringement of
European competition law has occurred.
However, if the Commission legitimately acquires some suspicion, it should be able to use the
investigatory power needed. In judicial review of a decision based on which the investigatory power
was used, the Courts should consider proportionality test. Particularly, the Courts should evaluate
whether the power was used in order to reach a legitimate aim, i.e. enforcement of a specified possible
infringement of competition law; and if so, whether this was the least onerous measure how to done
so. In this analysis, the Courts should think of the possibility to acquire more precise information to
specify the decision and to support it. HeildelbergCement case showed that the Courts take this into
account, as the Commission was in the position to specify its decision better. However, Nexans case
shows that the Courts do not always consider whether there have been other possibilities for the
Commission how to act less onerously. It is reasonable to believe that application of the proportionality
test on a constant basis would shed more light into the Courts’ evaluation as well as it could lead to a
greater level of legal certainty.
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T-135/09 Nexans France SAS and Nexans France v European Commission [2012], para 84:
„However, the existence of the [confidential] and the [confidential], which are old, public agreements,
notified to the competition authority of a Member State and, in principle, compatible with the EU
competition rules, does not in itself constitute reasonable grounds for supposing that some of the
signatories to those agreements later concluded secret agreements, contrary to those rules and
concerning the same products, with other producers.“
38 At this point it must be admitted that this mixes to certain extent the definition of the scope and
purpose of a decision and the reasonable grounds to support them. However, it should be understood
that these two matter are highly interconnected and for the purpose of the proportionality test, they
might be examined together.
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MONTESQUIEU IN THE LIGHT OF ROMAN SOURCES
Alexander Urban
University of Salzburg – Faculty of Law

Abstract: This article states a new approach of interpretation of Montesquieu and his theory of the
Separation of Powers. This, by applying Roman Sources directly, speaking of Polybios and Tacitus,
and indirectly over an acquaintance of Montesquieu from England, Bolinbroke. It shall be stated that
it is Rome that served Montesquieu as a main source. Of course, not all the (Roman) sources, with
which Montesquieu can be brought in connection with, will be exhausted in scope of this approach,
but maybe it can at least bring a glimpse of inspiration by putting Montesquieu in a different light.
Key words: Montesquieu, Separation of Powers, Polybios, Mixed Constitution, Tacitus, Constitution

1

INTRODUCTION
In my contribution to this Seminar I will try to bring the – not only – in science of law famous
theory of separation of powers by Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brède de Montesquieu
into a different light for a new approach of interpretation. This, by looking into the historic sources and
circumstances of the life of Montesquieu with special focus on Rome. In scope of my studies I of
course, how else would it be possible in Salzburg, stumbled into DDr. Antonio Merlino and his new
and controversial theories about Montesquieu. I would like to thank DDr. Merlino for his support at this
point.
Fist of all to the base of the theory of separation of powers and where it is written down:
Montesquieu stated especially in the 6. Chapter of the 11. Book, the famous “The Spirit of the Laws”,
his theory of separation of powers as followed:
“In every government there are three types 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”.1
The title of the 6. Chapter is “Of the Constitution of England”. In the following part the
interpretation of Montesquieu will be pushed into a direction, which contradicts to the naming of the
famous 6. Chapter in respect of the origin of the theory of separation of powers by its sources for
showing up the credibility of a different understanding.
2

ENGLAND AND ROME AS INDIRECT SOURCE
The 6. Chapter of The Spirit of the Laws is the prevailing doctrine source of the theory of
separation of powers.2 Accordingly the state powers are separated into the legislative power, the
executive power and the judicial power. Its purpose is the mutual constrain of the state powers, so the
abuse of power can be prevented by a collaborative system of these powers and their constraints
functioning together. This was explained by Montesquieu as followed [underlining’s were added by
the author of this article]:
“Democratic and aristocratic states are not in their own nature free. Political liberty is to be
found only in moderate governments; and even in these it is not always found. It is there only when
there is no abuse of power: but constant experience shews us that every man invested with power is
apt to abuse it, and to carry his authority as far as it will go. […]”
1

Montesquieu, The Spirit of the Laws, p. 198.
Rainer, Die Römische Republik, Montesquieu und die Amerikanische Verfassung, pp. 394-402;
Merlino, Montesquieu’s Legal Thought, The Separation of Powers, 2 (446).
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To prevent this abuse, it is necessary, from the very nature of things, power should be a check
to power. A government may be so constituted, as no man shall be compelled to do things to which
the law does not oblige him, nor forced to abstain from things which the law permits.”3
If it comes to the interpretation of the the famous 6. Chapter mentioned above about the
separation of powers, it can not be overseen, that Montesquieu has visited England from the year
1729 until the year 1731. Undeniably, the 6. Chapters naming Of the Constitution of England has been
developed as a result of the stay in England as it was created in the year 1934.4 The conclusion is,
that the mentioned chapter and its content are of course inspired by the stay in England. This result
although, to see England as dominant source of the 6. Chapter, is not conclusive. There are also other
factors to be taken into account in scope of completion of this picture.5
The theory of separation of powers applied to the model of England can be described as –
roughly spoken – the King representing the monarchic element incorporating the executive power,
such as the two houses, each representing the aristocratic and in its way the democratic element,
incorporating the legislative and judicial powers. Speaking about monarchic, aristocratic and
democratic elements, these bring the theory of separation of powers into a close relationship to the
theory of the mixed constitution by Polybios, which will be taken into consideration at a later point.
Montesquieu supposedly took England – referring to his experiences in course of the period
spent in England – as a model respectively alternative for the political model of the at that time (still)
governing French Monarchy.6 The connection to England of Montesquie was also significantly inspired
by the ideas of the political thinker and representative of the Tory Party, Henry John Bolingbroke,
whom was at the time of Montesquieu residing in France in exile. 7 Montesquieu and he were
acquainted.8 In course of debates with political adversaries Bolinbroke discussed, among others, the
topic of the mixed constitution.9 Consequently, Polybios is to be treated as source in connection with
Bolingbroke. Hence a link to the Roman Empire as source is created, not only, but also because of
Bolinbroke. Therefore, even by applying a “traditional” interpretation by utilizing England as source,
Rome at least becomes an indirect source.
3

ROME AS DIRECT SOURCE
As one of the pieces spoken of, which are to be taken into account for receiving a complete
picture of Montesquieu and his theory of separation of powers, also his other books must be
considered. In the year 1934 – so the same year he created The Spirit of Laws – Montesquieu wrote
another book. This is a fact, which simply can not be overseen. The book spoken of is “Considération
sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence”, without which The Spirit of the
Laws could not be thought of.10 If The Spirit of the Laws is ought to be understood, this also significant
work – such as others, which would exceed this article’s content – of Montesquieu can not be left out
of attention.11 “Considération sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence” grants
a base for interpretations of Montesquieu surpassing the “common and traditional” ways as well as
gives a better understanding of the Montesquieu and his historical surroundings.12 Therefore, the
focus on Rome as source has been stated by Montesquieu himself by dedicating a book, which
appeared in the same year as the The Spirit of Laws, to the Romans.
3.1.

Polybios and the Mixed Constitution
Polybios speaks of six different forms of government. From those, the governmental forms
monarchy, aristocracy and democracy are supposedly the more commonly known ones.
3

Montesquieu, The Spirit of laws, p. 216.
Shackleton, Montesquieu, A critical Biography, pp. 117-145.
5 Merlino, Interpretation Montesquieus, pp. 37.
6 Merlino, Interpretation Montesquieus, p. 60.
7 Shackleton, Montesquieu, Bolinbroke and the Separation of Powers, pp. 25-38.
8 Merlino, Interpretation Montesquieus, pp. 39.
9
The Craftsman fom June 27, 1730.
10 Rainer, Das römische recht in Europa, p. 182-188.
11 Merlino, Montesquieu’s Legal Thought, The Separation of Powers, 2 (446).
12 Rainer, Das römische Recht in Europa, p. 182-188; Merlino, Montesquieu’s Legal Thought, The
Separation of Powers, 2 (446).
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Nevertheless, the despotic counterparts can not be forgotten. The despotic governments spoken of
are tyranny as counterpart to monarchy, oligarchy as counterpart to aristocracy and ochlocracy as
counterpart to democracy.13 He states the circle of constitutions, where a monarchy “naturally”
developes, then turns into tyranny. After the tyranny is overthrown, an aristocracy develops ending up
in becoming an oligarchy. By overthrowing the despotic government of oligarchs, a democratic system
shall develop, ending up in – again – failing by becoming an ochlocracy, where it is the one strongest
leading, therefore returning to development of the initial governmental form, the monarchy. 14
According to Polybios, it remains unclear when the form of a government will change. It is only certain
that the government will change – sooner or later – whereby certain stages can also be skipped by
one another.15
According to Polybios the beginning, the development and the transformation of these
governmental forms enact by nature. Therefore, also the beginning of the Roman Empire occurred
“naturally”.16 To escape from this circle of constitutions the Roman Empire – in this regard always
referred to in the time of and the Republic – evolved by creating a mixed constitution. This special
form of constitution incorporated all three non despotic forms of constitutions thus preventing to slip
into a despotic system. (As history has shown only for a certain amount of time, but not for good.)
In this way, the consuls represented the monarchic elements, the senate the aristocratic
elements and the plebs, the people, the democratic element, also being represented by the tribune of
the plebs.17 To each of these institutions certain competences were appointed, making them on the
one hand reliable to one and another, nevertheless on the other hand granting independent strength
to each institution. This, for having a certain state of balance as a result. 18 So, Polybios stated notably
affected:
“The result of this power of the several estates for mutual help or harm is a union sufficiently
firm for all emergencies, and a constitution than which it is impossible to find a better.”19
Coming back to Montesquieu, he has clearly taken these considerations into account, when
he speaks about monarchic, aristocratic and democratic elements functioning together.
Notwithstanding, there is evidently a connection to Polybios thoughts when Montesquieu states
“power should be a check of power” in this regard. Although, Montesquieu developed these ideas by
creating the theory of separation of powers. This, by developing an institutional balance not only by
the establishment of a mixed government, but by his theory of separation powers into the legislative,
judicative and executive power.20
In this way, Montesquieu also separated the idea of having to combine the governmental forms
of monarchy, aristocracy and democracy in one government, to have an institutional balance. It can
not be said that Montesquieu shared the same satisfaction about the Constitution of England as
Polybios in scope of the Constitution of the Roman Empire at times of the Republic.21 Also, an
interpretation of Montesquieu, where monarchy, such as an aristocracy or democracy can exist in a
non despotic way seems possible, if balance is provided by the separation of powers. 22 In this regard
further research is required and I may advise to the upcoming work of DDr. Antonio Merlino.
Nevertheless, what can already be said; to substantiate this theory, the interpretation of Montesquieu
beyond the view of only on England as main source is necessary.
Polybios, Die Verfassung der römischen Republik, pp. 14.
As Polybios states his theory, he also referres to the great philosopher Platon (and other
Philosophers), which describes the natural change of government in a much broader way, therofore
less approachable for general public condideration and understanding; Polybios, Die Verfassung der
römischen Republik, pp. 19.
15 also see the comment to the footnote above; Polybios, Die Verfassung der römischen Republik, p.
33.
16 Fritz, The Theory of Mixed Constitution in Antiquity; Polybios, Die Verfassung der römischen
Republik, p. 33.
17 Polybios, Die Verfassung der römischen Republik, pp. 54.
18
Merlino, Interpretation Montesquieus, p. 229.
19 Polybios, Die Verfassung der römischen Republik, p. 63.
20 Rainer, Die Römische Republik, Montesquieu und die Amerikanische Verfassung, pp. 394-402.
21 Merlino, Interpretation Montesquieus, pp. 171.
22 Merlino, Interpretation Montesquieus, p. 62.
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3.2.

Tacitus and the Woods of Germania
The famous 6. Chapter of “The Spirit of the Laws” contains a paragraph, where Montesquieu
directly speaks about a source of his. This in a honorably way, so that it can simply not be ignored
[underlining’s were added by the author of this article]:
“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”.23
According to this statement, it was not England, who invented the described idea of a
government with separated powers; the idea was only borrowed by the English. The source referred
to lies in the woods of the Germania. This, described by Tacitus, a Roman source.
Consequently, the true source of the thoughts of Montesquieu, when he speaks about the
separation of powers, therefore lies in the above mentioned passage and work: Tacitus, and his
masterpiece Germania. Consequently, the origin of the governmental thoughts related to the theory
of separation of powers – which are broughtly considered to be (solely) English – in fact routes to the
woods of the Germanic.24 In this scope, it is merely England, but Tacitus respectively the political and
juridical Systems of the Germanic, that can be considered as source for the theory of separation of
powers.25 A source, which is to be qualified as a Roman source, hence Tacitus established this part
of his work as a critic to the Roman Principate.26 Montesquieu continuously picks up the path of how
Tacitus described the Germanic, with an interesting affiliation to the topic of centralism by describing
the origin of the gothic government:
“The first plan, therefore, of the monarchies we are acquainted with was thus formed. The
German nations, that conquered the Roman Empire, were certainly a free people. Of this we may be
convinced by only reading Tacitus On the Manners of the Germans. The conquerors spread
themselves over all the country; living mostly in the fields, and very little in towns. When they were in
Germany, the whole nation was able to assemble. This they could no longer do, when dispersed
through the conquered provinces. And yet, as it was necessary that the nation should deliberate on
public affairs, pursuant to their usual method before the conquest, they had recourse to representative.
Such is the origin of the Gothic government amongst us. At first, it was mixt with aristocracy and
monarchy […]”27
According to this statement, Montesquieu speaks of the German nations as “free” and then
describes the Gothic government as a combination between aristocracy and monarchy.
Consequently, Montesquieu considered also a government without all three non-despotic
governmental forms – in this case without the democratic element – as possible.28 In this point,
Montesquieu distinguished himself from Polybois. For Montesquieu the existence of a monarchy, such
as an aristocracy or democracy in a non despotic way was achievable by provision of balance by
separation of powers.29 Therefore, the essence of the theory of separation of powers does not lie in
the Constitution of England, but in the woods of Germania and Tacitus as a Roman source. 30
Notwithstanding, the picture is rounded by the fact, that Monetsquieu considered France as
born by the franco-germanic tradition as a – in it’s origin – non-despotic monarchy. Digression: The
Germanic, described by Tacitus, are to be seen as the ancestors of the Francs, which have conquered

23

Montesquieu, The Spirit of laws, p. 212.
Merlino, Interpretation Montesquieus, pp. 56; Montesquieu, The Spirit of laws, p. 212.
25 Merlino, Interpretation Montesquieus, pp. 56.
26 Merlino, Interpretation Montesquieus, p. 75.
27 Montesquieu, The Spirit of laws, p. 231.
28 Merlino, Interpretation Montesquieus, p. 76.
29
Here also other factors, such as the intermediate bodies, as Montesquieu describes them, are
crucial for sustaining a non despotic government; these intermediate bodies stand in close relationship
to prevention of centralism, which – as Montesquieu shares with Tacitus – is one of the main causes
for a government to become despotic; Merlino, Interpretation Montesquieus, p. 62, 176.
30 Melino, Interpretation Montesquieus, pp. 173.
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France at the end of the 5th century A.D.. In the eyes of Montesquieu it is them, who established the
French Monarchy.31
Also, the connection between Montesquieu and Tacitus becomes evident when he states his
personal admiration to the work of Tacitus. This connection is underlined by Montesquieu sharing the
opinion of that centralism enables a non-despotic government to become a despotic governmental
system.32 It was at maybe a fear from Montesquieu in concern of the French Monarchy. 33 In this very
way, Tacitus described the political system of the Germanics as decentralized. Tacitus – as already
mentioned – is to be understood as a critic of the Principat of the Roman Empire. 34 If the position of
Montesquieu concerning centralism can also be seen as a critic to the French Monarchy at his time is
another question.35 Notwithstanding, certainly relevant are the parallels pointed out between Tacitus
and Montesquieu.
4.

CONCLUSION
To see the theory of separation of powers as a sole product of the stay of Montesquieu in
England would be an isolated thought leading to an only incomplete picture. According to the decribed
cennections, it is evident that Rome in the time of the Republic had crucial influence on the ideas of
Montesquieu, including his theory of separation of powers. This, especially by Tacitus, whom he
explicitly mentioned in the 6. Chapter of “The Spirit of Laws” and repeatedly exressed admiration to.
The influence of Rome is therefore necessarily to be taken into account to interpret Montesquieu for
receiving an authentic and complete picture of his work.
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OFICIÁLNA MENA VERZUS KRYPTOMENA1
Yana Daudrikh
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstract: The respect of the currency unit as an official currency in the world will encourage the
regulation of the notion of currency in the relevant national legislation. At present, one of the topical
issues is the legal status of the cryptocurrency. While the Euro as the single currency of the Eurozone
member states relies on EU legislation, the cryptocurrency remains in the "no-owner territory" position.
In the paper, we will focus more closely on the legal status of the euro as the official currency of the
Eurozone and on the legal status of the cryptocurrency being the rising phenomenon.
Abstrakt: Rešpektovanie menovej jednotky ako oficiálneho platidla vo svete podnecuje k úprave
pojmu mena v príslušných právnych predpisoch jednotlivých štátov. V súčasnosti je jednou z
aktuálnych otázok právne postavenie kryptomeny. Zatiaľ čo euro ako jednotná mena členských štátov
Eurozóny sa opiera o legislatívu EÚ, kryptomena zostáva v pozícii „územia bez majiteľa.“ V rámci
príspevku sa budeme bližšie venovať právnemu postaveniu eura, ako oficiálnej meny Eurozóny a
kryptomene, ako novovzniknutému inštitútu.
Kľúčové slová: cryptocurrency, euro, bitcoin, currency.
Key words: kryptomena, euro, bitcoin, mena.
ZÁKLADNÉ ZNAKY EURA AKO OFICIÁLNEJ MENY
Cesta pre vytvorenie jednotnej meny euro bola od samého začiatku neistá a hrboľatá. V súlade
s čl. 4 ods. 2 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva celkové úsilia členských štátov EÚ majú
smerovať k neodvolateľnému stanoveniu menových kurzov, ktoré následne majú viesť k zavedeniu
jednotnej meny ECU. ECU ako bývala košová menová jednotka krajín Európskych spoločenstiev bola
od 1. januára 1999 roku nahradená eurom. V súlade s čl. 3 ods. 4 Zmluvy o Európskej únii, Európska
únia sa zaviazala vytvoriť jednotnú hospodársku a menovú úniu, ktorej menou je euro. Slovenská
republika po splnení konvergenčných kritérií, zaviedla euro na základe zákona č. 659/2007 Z.z. zákon
o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„Zákon o zavedení eura“). V súlade s § 1ods. 1 a 2 Zákona o zavedení eura, sa euro považuje za
výlučné zákonné platidlo, jednotnú menu a menovú jednotku všetkých zúčastnených štátov Eurozóny.
Základnými znakmi formálnej meny sú:
 Existencia emitenta. V súlade s čl. 128 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ a čl. 16 Štatútu ESCB
a ECB, patri právo povoľovať vydávanie bankoviek v EÚ výlučne Rade guvernérov ECB.
Zatiaľ čo Rada guvernérov povoľuje vydávanie bankoviek, centrálne banky členských štátov
eurozóny bankovky fyzicky emitujú a sťahujú z obehu. V súlade s čl. 128 ods. 2 Zmluvy o
fungovaní EÚ, právo vydávať euromince spadá do pôsobnosti členských štátov eurozóny. 2
 Ochrana vkladov. Ochrana vkladov fyzických a právnických osôb uložených v bankách alebo
pobočkách zahraničných bánk je celkovo zastrešená na úrovni EÚ. Smernica Európskeho
parlamentu a Rady 2014/49/EÚ zo 16. apríla 2014 o systémoch ochrany vkladov poskytuje
ochranu vkladov maximálne do výšky 100 000 eur. Na národnej úrovni ochranu vkladov
zabezpečuje Fond ochrany vkladov v súlade so zákonom NR SR č. 118/1996 Z.z. o ochrane
vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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“.
2 DAUDRIKH, Y.: Emisná činnosť NBS a ECB a sankcie v oblasti meny. Míľniky práva v
stredoeurópskom priestore 2015. Bratislava: Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2015, s. 561565.
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Ochrana meny pred falšovaním. Ochrana meny sa poskytuje hlavne z dôvodu jej možného
falšovania. Ochrana euromeny sa poskytuje v dvoch rovinách, na úrovni EÚ a členských
štátov eurozóny. Ochranu meny na úrovni EÚ zabezpečuje predovšetkým ECB, ktorá na
základe Usmernenia ECB zo 7. júla 1998 o určitých opatreniach tykajúcich sa eurobankoviek
v úprave zo dňa 26. augusta 1999 (ECB/1999/3) (1999/656/ES) zriadila Centrum analýzy
falzifikátov (Counterfeit Analysis Centre - CAC), úlohou ktorého je analyzovať a
zhromažďovať údaje o falšovaných bankovkách. Na národnej úrovni ochranu pred
falšovaním bankoviek a mincí poskytuje NBS. Okrem toho ochrana meny na národnej úrovni
je zabezpečená aj z trestnoprávneho hľadiska.3
 Prevencia legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Ochrana pred
praním špinavých peňazí sa poskytuje na národnej úrovni v súlade so zákonom č. 297/2008
Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním
terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na úrovni EÚ sa uplatňuje Smernica
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívania
finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou
sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica
Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES.
Euro sa považuje za menu s núteným obehom. Príslušné orgány EÚ normoprávne upravujú
konkrétnu sústavu peňazí a zároveň zabezpečujú jej reguláciu. V takom prípade sa členské štáty
Eurozóny na základe medzinárodnej zmluvy dobrovoľne vzdali svojej meny. Celý systém existencie
oficiálnej meny je teda založený na dôvere v to, že týmito peniazmi je možné uhradiť tovar alebo
službu a osoba poskytujúca tovar alebo službu tieto peniaze prijme.4
PRÁVNE POSTAVENIE KRYPTOMENY
V porovnaní s oficiálnou menou euro, kryptomena vznikla a stále existuje bez akéhokoľvek
právneho základu. Otázkou právneho postavenia kryptomeny sa zaoberali aj orgány EÚ. V októbri
2012 pripravila ECB správu o systéme virtuálnej meny, v ktorej bol okrem iného stručne analyzovaný
právny základ kryptomeny bitcoin v rámci európskych právnych predpisov. V rámci správy ECB
zdôraznila, že kryptomenu nie je možné považovať za oficiálnu menu, za cudziu menu ani za
komoditu. Diskutovalo sa aj o možnosti začlenenia bitcoinu pod definíciu elektronických peňazí v
súlade s čl. 2 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/110/ES zo 16. septembra 2009
o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického
peňažníctva, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje smernica
2000/46/ES. Okrem toho sa diskutovalo aj o možnosti následného regulovania kryptomeny podľa
spomínanej smernice.5 V správe sa uvádza, že na bitcoiny sa nevzťahuje definícia pojmu elektronické
peniaze aj napriek tomu, že napĺňa niektoré znaky tejto definície. Hlavným problémom však zostáva
absencia emitujúceho orgánu, a teda nemožnosť prirovnania bitcoinu k oficiálnym menám.
V 2015 prijal Súdny dvor EÚ rozhodnutie, v ktorom rozhodol o oslobodení bitcoinu od dane z
pridanej hodnoty. V rámci odôvodnenia svojho rozhodnutia Súdny dvor EÚ zdôraznil, že bitcoin je
oslobodený od DPH podľa ustanovení týkajúcich sa transakcií ohľadne „meny, bankoviek a mincí
používaných ako zákonné platidlo".6 Je zrejmé, že Súdny dvor EÚ, hoci nepriamo, priznal bitcoinu
status meny.
2

DAUDRIKH, Y.: Emisná činnosť NBS a ECB a sankcie v oblasti meny. Míľniky práva v
stredoeurópskom priestore 2015. Bratislava: Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2015, s. 561565.
4 NÁDASKÝ, A., PÉNZEŠ, P.: Niekoľko úvah k virtuálnej mene bitcoin. In: Biatec, roč. 21, č.8, 2013,
s.25 -28.
5 EUROPEAN CENTRAL BANK: Virtual currency schemes – a further analysis. February 2015.
[online]. [2018-04-02.] Dostupné na:
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemesen.pdf
6 COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION. PRESS RELEASE No 128/15 Luxembourg, 22
October 2015. The exchange of traditional currencies for units of the ‘bitcoin’ virtual currency is exempt
from VAT. [online]. [2018-04-02.] Dostupné na:
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-10/cp150128en.pdf
3

55

V podmienkach Slovenskej republiky, nie je možné bitcoin považovať ani za finančný nástroj v
súlade s § 5 zákona č. 566/2001 Z.z. zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o cenných papieroch“).7
V súčasnosti sa názory na právne postavenie kryptomeny vo svete rôznia. Prevládajú však tri
z nich:
 Kryptomena je menový nástroj;
 Kryptomena je univerzálny finančný nástroj;
 Kryptomena je komodita.
Hlavné riziko použitia „anonymnej meny“ je v súčasnosti nesporne spojené s možnosťou jej
použitia na účely financovania terorizmu. Rovnaký postoj zaujala aj Európska komisia, okamžite po
zistení informácie, že pomocou bitcoinov bol financovaný aj ISIS (Islamský štát). Európska komisia
zdôraznila, že bitcoiny sa považujú za potenciálne riziko spojené s praním špinavých peňazí a
vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. Na záver Európska komisia navrhla začať regulovať platformy
na výmenu elektronických peňazí.8 Európska komisia taktiež navrhla prijať smernicu regulujúcu
otázku udelenia povolení na výkon činnosti búrz poskytujúcich možnosť obchodovania s
kryptomenou. Rovnako tak zdôraznila potrebu vytvorenia jednotného registra subjektov
obchodujúcich s kryptomenou.
Za ďalšie riziko považujeme absenciu existencie emitujúceho orgánu, čo sa nepochybne
odzrkadľuje v súčasnom postavení kryptomeny „mimo legislatívy EÚ“. Ešte nedávno Mario Draghi,
guvernér ECB, odpovedal na otázku o možnosti regulovania kryptonemy zo strany ECB tak, že
kryptomena neovplyvňuje ekonomiku EÚ v takom rozsahu, že by potrebovala reguláciu. Zároveň
zdôraznil, že ECB nie je oprávnená regulovať kryptomenu.9
Riziká absencie úpravy legálnej definície pojmu kryptomena v právnych predpisoch EÚ
môžeme vo vzťahu k finančnému spotrebiteľovi rozdeliť na nasledujúce body:
nedostatočná právna regulácia na úrovni Európskej únie, ktorá by mohla chrániť spotrebiteľov pred
finančnými stratami súvisiacimi s kolapsom entít vlastniacich zodpovedajúce technológie, ktoré
zabezpečujú výmenu kryptomeny;
 v prípade platieb uskutočnených s použitím kryptomien, nebude mať spotrebiteľ nárok na
vrátenie peňažných prostriedkov v súlade s európskou legislatívou;
 ak orgány činné v trestnom konaní zistia, že v rámci výmennej platformy došlo k použitiu
kryptomeny na nezákonné účely (napríklad pranie špinavých peňazí), môže to viesť k
uzavretiu takých platforiem, v dôsledku čoho nebudú môcť spotrebitelia vrátiť/vymeniť svoje
digitálne peniaze;
 pokiaľ ide o digitálne peňaženky umiestnené na počítačoch a mobilných telefónoch, v
prípade uskutočnenia podvodu nebudú ich majitelia spadať pod ochranu európskeho
práva.10
Okrem vyššie uvedených právnych rizík treba spomenúť aj vysokú volatilitu výmenného kurzu
kryptomien (napr. bitcoin). Na rozdiel od oficiálnej meny, kryptomena nemá „stabilný kurz“. Kurz
kryptomeny vo väčšej miere reaguje na ekonomické a právne zmeny realizované v jednotlivých
štátoch. Z toho vyplýva, že napríklad zákaz obchodovania s bitcoinami v jednom štáte sa môže v
konečnom dôsledku prejaviť v poklese jeho kurzu.

NÁDASKÝ, A., PÉNZEŠ, P.: Niekoľko úvah k virtuálnej mene bitcoin. In: Biatec, roč. 21, č. 8, 2013,
s. 25 -28.
8 TREND. Kryptomeny financovali aj ISIS. Eurokomisia ich začne regulovať. [online]. [2018-04-04.]
Dostupné na: https://www.etrend.sk/ekonomika/kryptomeny-financovali-isis-eurokomisia-ich-zacneregulovat.html
9 CNBC. Arjun Kharpal. Cryptocurrencies like bitcoin are not 'mature' enough to regulate, ECB chief
Mario Draghi says. [online]. [2018-04-04.] Dostupné na:
https://www.cnbc.com/2017/10/19/cryptocurrencies-are-not-mature-enough-ecb-chief-mariodraghi.html
10 EUROPEAN BANKING AUTHORITY: Warning to consumers on virtual currencies. [online]. [201804-05.] Dostupné na:
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/598344/EBA+Warning+on+Virtual+Currencies.pdf
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ZÁVER
V porovnaní s oficiálnou menou, ktorej právny základ vyplýva z princípu ex monetae,
kryptomena existuje mimo akéhokoľvek právneho systému. Záujem o kryptomenu v súčasnosti
začína postupne rásť. Potreba regulácie pojmu kryptomena je predovšetkým zdôraznená absenciou
ochrany finančného spotrebiteľa, ktorý nie je chránený žiadnymi právnymi predpismi konkrétneho
štátu. Je zrejmé, že jednotlivé štáty majú záujem v zabezpečení regulácie kryptomeny, keďže sa
obávajú nielen možných strát finančných prostriedkov spotrebiteľov, ale aj možnosti vzniku daňových
únikov a legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Na základe vyššie uvedeného
je nevyhnutne potrebné definovať pojem kryptomena v konkrétnom právnom predpise, respektíve
vytvoriť dostatočný podklad potrebný pre právnu reguláciu kryptomeny.
3
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SMERNICA PSD 2 (PAYMENT SERVICES DIRECTIVE 2) A JEJ
VPLYV NA POSKYTOVANIE PLATOBNÝCH SLUŽIEB A ICH
POSKYTOVATEĽOV V PODMIENKACH SLOVENSKEJ
REPUBLIKY1
Maroš Katkovčin
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Abstract: The aim of the paper is to analyze changes in the legal regulation of the provision of
payment services in the Act No. 492/2009 Coll. on payment services and amending certain laws
resulting from the implementation of Directive (EU) 2015/2366 of the European parliament and of the
Council of 25. 11. 2015 on payment services in the internal market, amending Directives 2002/65/EC,
2009/110/EC and 2013/36/EU and Regulation (EU) No 1093/2010, and repealing Directive
2007/64/EC (PSD 2) into the legal order of the Slovak Republic. The EU Member States were obliged
to implement the PSD 2 into their legal orders not later than 13. 1. 2018. This paper is particularly
focused on identification and analysis of new payment services and new payment services providers
introduced by the PSD 2 also in order to address the current trend of using financial technologies
(fintech) in the provision of payment services.
Abstrakt: Cieľom tohto príspevku je analyzovať zmeny právnej úpravy poskytovania platobných
služieb v zákone č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
ktoré vyplynuli z implementácie Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366
z 25. 11. 2015 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES,
2009/110/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 a ktorou sa zrušuje smernica 2007/64/ES
(Smernica PSD 2) do právneho poriadku Slovenskej republiky, pričom Smernicu PSD 2 boli členské
štáty Európskej únie povinné implementovať do svojich právnych poriadkov do 13. 1. 2018. Tento
príspevok je osobitne zameraný na identifikáciu a analýzu nových platobných služieb a nových
poskytovateľov platobných služieb, ktoré Smernica PSD 2 priniesla, a to aj v súvislosti s aktuálnym
trendom využívania finančných technológií (fintech) pri poskytovaní platobných služieb.
Key words: PSD 2, payment services, payment services providers, account information service,
payment initiation service, fintech
Kľúčové slová: PSD 2, platobné služby, poskytovatelia platobných služieb, služba informovania
o platobnom účte, platobná iniciačná služba, fintech
ÚVOD
Právna úprava poskytovania platobných služieb vrátane ich poskytovateľov je v podmienkach
Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) komplexne obsiahnutá v zákone č. 492/2009 Z. z. o platobných
službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon
o platobných službách“), ktorým bola do právneho poriadku SR implementovaná harmonizačná
smernica v oblasti platobných služieb prijatá na úrovni Európskej únie (ďalej len „EÚ“), a to Smernica
Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES z 13. novembra 2007 o platobných službách na
vnútornom trhu, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a
2006/48/ES a ktorou sa zrušuje smernica 97/5/ES, skrátene označovaná aj ako Smernica PSD 1
(ďalej len „Smernica PSD 1“). Hlavným účelom prijatia Smernice PSD 1 bola snaha o harmonizáciu
právnej úpravy poskytovania platobných služieb v EÚ, a to za účelom odstránenia akýchkoľvek
existujúcich prekážok fungovania jednotného trhu platobných služieb.2
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 Bližšie pozri: Bod 1 – 5 recitálu Smernice PSD 1.
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Nakoľko pokus o harmonizáciu poskytovania platobných služieb prostredníctvom Smernice
PSD 1 so sebou priniesol predovšetkým vo fáze jej implementácie členskými štátmi EÚ do svojich
vnútroštátnych právnych poriadkov aj určité problematické aspekty, na ktoré bližšie poukazujeme
v nasledujúcej časti tohto príspevku, EÚ sa rozhodla na väčšinu týchto výhrad reagovať zmenou
regulácie poskytovania platobných služieb, a to formou prijatia Smernice Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa
menia smernice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 a ktorou sa
zrušuje smernica 2007/64/ES, označovanej aj ako Smernica PSD 2 (ďalej len „Smernica PSD 2“),
ktorú mali členské štáty EÚ povinnosť implementovať do svojich vnútroštátnych právnych poriadkov
najneskôr do 13. 1. 2018. V podmienkach SR bola právna úprava obsiahnutá v Smernici PSD 2
implementovaná do právneho poriadku SR vo forme priamej novelizácie Zákona o poskytovaní
platobných služieb, a to zákonom č. 281/2017 Z. z., s účinnosťou od 13. 1. 2018.
V nadväznosti na vyššie uvedené je cieľom tohto príspevku predstaviť analýzu vybraných
aspektov zmeny právnej úpravy poskytovania platobných služieb v podmienkach SR, a to
s osobitným dôrazom na inštitút platobných služieb ako taký a ich poskytovateľov vo svetle zmien
v oblasti regulácie platobných služieb, ktoré Smernica PSD 2 priniesla.
Hypotéza, ktorú si v súlade s vymedzeným cieľom tohto príspevku stanovujeme, a ktorú sa
budeme snažiť v tomto príspevku verifikovať, znie nasledovne: „Rozšírenie regulácie poskytovania
platobných služieb o nové platobné služby, ktoré priniesla Smernica PSD 2, je v záujme a na
prospech používateľov platobných služieb, ako aj v súlade s cieľom vybudovania efektívneho
jednotného trhu platobných služieb.“
2

CESTA OD SMERNICE PSD 1 K SMERNICI PSD 2
Hlavným deklarovaným cieľom Smernice PSD 1 bolo prispieť k dosiahnutiu stavu v oblasti
realizácie platobných operácií, kedy by cezhraničné platby medzi členskými štátmi EÚ boli rovnako
jednoduché, efektívne a bezpečné ako „národné“ platby v rámci jedného členského štátu EÚ.3 V tejto
súvislosti si dovolíme na úvod konštatovať, že máme za to, že Smernica PSD 1 vyššie vymedzený
cieľ splnila, nakoľko jednoznačne prispela k rozšíreniu možností poskytovania platobných služieb
v rámci jednotného trhu EÚ a súčasne aj pomohla zabezpečiť fungovanie jednotnej oblasti platieb
v eurách – SEPA (Single Euro Payments Area).4
Na druhej strane však Smernica PSD 1 predovšetkým v súvislosti s dramatickým rozvojom
fenoménu digitálnej ekonomiky a enormného rozmachu obchodovania a vykonávania platieb online
prostredníctvom internetu (e-commerce a e-payments), neadresovala niektoré otázky, ktoré sa
z hľadiska regulácie poskytovania platobných služieb v EÚ javia ako kľúčové. Z uvedeného dôvodu
ostali niektoré služby, poskytované rôznymi (predovšetkým fintech) spoločnosťami fungujúcimi online
v prostredí internetu, v tzv. „šedej zóne“, a teda neregulované. Tieto služby sa svojím charakterom
približovali k platobným službám, aj keď de lege nešlo o platobné služby v zmysle Smernice PSD 1,
nakoľko spoločnosti poskytujúce tieto služby de facto nemali prístup k finančným prostriedkom
používateľov na platobných účtoch, no v určitom zmysle sa tieto služby poskytované predmetnými
spoločnosťami uskutočňovania platobných operácií týkali. V tejto súvislosti veľmi pozitívne hodnotíme
ambíciu Smernice PSD 2 tieto „nové“ platobné služby podrobiť regulácii a zahrnúť ich pod legálny
pojem platobná služba a ich poskytovateľov pod pojem poskytovateľ platobných služieb, a teda
považovať ich za regulované služby a regulované subjekty v oblasti poskytovania platobných služieb.5
Druhým problematickým aspektom, v dôsledku ktorého podľa nášho názoru nedošlo
implementáciou Smernice PSD 1 do vnútroštátnych právnych poriadkov členských štátov EÚ
k harmonizácii právnej úpravy v oblasti poskytovania platobných služieb v pravom slova
zmysle, je skutočnosť, že jednotlivé členské štáty v procese implementácie Smernice PSD 1 využili
3

European Commission. (12.1.2018).: Fact Sheet - Payment Services Directive: frequently asked
questions. [online]. Dostupné na internete: [http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-155793_en.htm]. citované dňa [12.4.2018].
4
K jednotnej oblasti platieb v eurách - SEPA a princípom jej fungovania bližšie odkazujeme na
oficiálne webové stránky Národnej banky Slovenska: Národná banka Slovenska.: SEPA. [online].
Dostupné na internete: [https://www.nbs.sk/sk/platobne-systemy/sepa]. citované dňa [12.4.2018].
5 K bližšiemu vymedzeniu „nových“ platobných služieb, ktoré Smernica PSD 2 pojmovo subsumovala
pod legálny termín platobná služba, odkazujeme na časť 3 tohto príspevku.
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možnosť derogácie a národných výhrad, ktoré Smernica PSD 1 členským štátom ponúkala, čím
v spojení s odlišnou aplikáciou pomerne abstraktných princípov Smernice PSD 1, vznikla
v podmienkach EÚ vo vzťahu k otázke regulácie platobných služieb heterogenita prístupov zo strany
jednotlivých členských štátov.6 Tento prístup členských štátov k implementácii harmonizačnej
Smernice PSD 1 rezultoval do možnosti vzniku regulatórnej arbitráže zo strany poskytovateľov
platobných služieb, ktorí si vzhľadom na možnosť využitia inštitútu jednotného povolenia na
poskytovanie platobných služieb v rámci EÚ7 v podstate mohli vybrať, v ktorom členskom štáte EÚ
povolenie na poskytovanie platobných služieb získajú, keďže v určitých aspektoch sa podmienky
regulácie platobných služieb a ich poskytovateľov líšili.
Prostredníctvom Smernice PSD 2 sa EÚ v podstate snaží určitým spôsobom reflektovať na
vyššie uvedené problémy, ktoré vyplynuli predovšetkým z rozdielností prístupov jednotlivých
členských štátov EÚ k implementácii Smernice PSD 1, a tým zjednotiť a úplne harmonizovať
podmienky regulácie poskytovania platobných služieb v rámci EÚ, ktoré sú vnímané ako narúšajúce
hospodársku súťaž medzi poskytovateľmi platobných služieb.8 Na účely tohto príspevku sme sa
rozhodli osobitne zamerať na analýzu „nových“ platobných služieb a ich poskytovateľov, ktoré
vystúpili z tzv. „šedej zóny“ regulácie, a zhodnotiť zvolený prístup k ich regulácii predstavený
v Smernici PSD 2, ako aj v Zákone o platobných službách s poukazom na špecifické podmienky
poskytovania platobných služieb v SR.
3

PLATOBNÉ SLUŽBY VO SVETLE SMERNICE PSD 2
Smernica PSD 2 rozšírila definíciu pojmu platobná služba o 2 „nové“ platobné služby, ktorými

sú:

•
platobná iniciačná služba9 a
•
služba informovania o platobnom účte10
Tieto platobné služby uvádzame v úvodzovkách ako „nové“, nakoľko určité spoločnosti tieto
služby poskytovali už pred prijatím Smernice PSD 2, pričom práve ich faktické poskytovanie
v už vyššie spomínanej „šedej zóne“ mimo regulačného rámca poskytovania platobných služieb, bolo
impulzom pre zavedenie ich právnej regulácie. Tieto služby sú teda novými výlučne v právnom zmysle
a chápaní ako platobné služby na účely Smernice PSD 2 resp. Zákona o platobných službách
v podmienkach SR. Spoločným znakom oboch „nových“ platobných služieb je to, že sú poskytované
online prostredníctvom aplikačných rozhraní na internete a súčasne ide o platobné služby, ktorých
poskytovateľ nedisponuje priamo platobnými prostriedkami na platobnom účte používateľa platobnej
služby. Platobný účet poskytovateľa je pritom vedený iným poskytovateľom platobných služieb.
Poskytovanie služieb, ktoré svojím charakterom môžeme de facto označiť za služby platobné,
nachádzajúcich sa mimo regulačného rámca, je na jednej strane výhodné pre poskytovateľov týchto
služieb, nakoľko je ich poskytovanie jednoduchšie a v podstate ničím neobmedzené, no na druhej
strane pohybovanie sa mimo regulačného rámca súčasne znamená neexistenciu efektívnej možnosti
ochrany používateľa týchto služieb. Z vyššie uvedeného dôvodu máme za to, že rozšírenie
regulácie platobných služieb o platobnú iniciačnú službu a službu informovania o platobnom
účte jednoznačne prispeje k bezpečnosti a ochrane používateľa týchto platobných služieb,

6

DONNELLY, M.: Payments in the digital market: Evaluating the contribution of Payment Services
Directive II. In Computer Law & Security Review: The International Journal of Technology Law and
Practice, 2016, s. 3.
7 Jednotné povolenie na poskytovanie platobných služieb v rámci EÚ umožňuje poskytovateľovi
platobných služieb poskytovať platobné služby v inom členskom štáte EÚ na základe povolenia na
poskytovanie platobných služieb od domovského regulačného orgánu, bez nutnosti potreby získania
povolenia na poskytovanie platobných služieb aj v tomto druhom členskom štáte EÚ od príslušného
regulačného orgánu.
8
Bližšie k ďalších cieľom Smernice PSD 2 pozri: European Commission. (12.1.2018).: Fact Sheet Payment Services Directive: frequently asked questions. [online]. Dostupné na internete:
[http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5793_en.htm]. citované dňa [12.4.2018].
9 Článok 4 ods. 14 Smernice PSD 2.
10 Článok 4 ods. 16 Smernice PSD 2.
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ako aj informácií o platobných účtoch používateľa, s ktorými poskytovatelia týchto platobných
služieb pracujú, resp. s ktorými prichádzajú do styku.
Účelom tejto časti príspevku je v krátkosti predstaviť princíp fungovania platobnej iniciačnej
služby a služby informovania o platobnom účte a identifikovať ich príslušnú právnu úpravu v Zákone
o platobných službách a dôslednosť jej implementácie vo vzťahu k Smernici PSD 2.
Platobná iniciačná služba
Zákon o platobných službách vymedzuje platobnú iniciačnú službu ako „predloženie
platobného príkazu na pokyn používateľa platobných služieb vo vzťahu k platobnému účtu, ktorý je
prístupný online prostredníctvom internetu a je vedený u iného poskytovateľa platobných služieb.“11
Táto platobná služba v podstate funguje ako online softvérový nástroj, prostredníctvom ktorého
dochádza k prepojeniu webovej stránky obchodníka s bankovým účtom používateľa platobnej služby
(t. j. osoby, ktorá si napr. chce online kúpiť nejaký tovar alebo službu).
Platobná iniciačná služba vo väčšine prípadov funguje tým spôsobom, že platiteľ (používateľ
platobnej služby) je presmerovaný z internetovej stránky obchodníka na adresu webovej stránky
poskytovateľa tejto platobnej služby,12 kde je platiteľ za účelom online prístupu ku svojmu bankovému
účtu povinný zadať príslušné prihlasovacie údaje. Poskytovateľ platobnej služby následne overí
platiteľom zadané údaje a zašle mu predvyplnený platobný formulár. Po potvrdení vyplnenia
platobného formulára zo strany platiteľa, následne poskytovateľ platobnej služby iniciuje platbu
v banke platiteľa, na základe čoho dôjde k debetovaniu účtu platiteľa (t. j. zaplateniu – odpísaniu
platby za napr. kupovaný tovar alebo službu) a pripísaniu príslušnej čiastky na bankový účet online
obchodníka.13 Pre lepšiu ilustráciu zjednodušenú schému fungovania platobnej iniciačnej služby
predkladáme nižšie na Grafe 1.
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Graf 1: Schéma fungovania platobnej iniciačnej služby (zdroj: vlastné spracovanie)

Ustanovenie § 2 ods. 43 Zákona o platobných službách.
Typickým príkladom poskytovateľa platobnej iniciačnej služby je napr. nemecká spoločnosť Sofort,
bližšie pozri na internete: [https://www.sofort.de/]. citované dňa [12.4.2018].
13 DONNELLY, M.: Payments in the digital market: Evaluating the contribution of Payment Services
Directive II. In Computer Law & Security Review: The International Journal of Technology Law and
Practice, 2016, s. 4.
11
12
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Služba informovania o platobnom účte
Podľa Zákona o poskytovaní platobných služieb sa službou informovania o platobnom účte
rozumie „online služba prostredníctvom internetu alebo iného elektronického distribučného kanálu
spočívajúca v poskytovaní konsolidovaných informácií o jednom alebo viacerých platobných účtoch,
ktoré sú prístupné online prostredníctvom internetu alebo iného elektronického distribučného kanálu
a ktoré má používateľ platobných služieb vedené u iného poskytovateľa platobných služieb alebo u
viacerých poskytovateľov platobných služieb.“14 Rovnako ako platobná iniciačná služba aj táto
platobná služba je poskytovaná v online prostredí, pričom nevyhnutne vyžaduje výslovnú autorizáciu
používateľa platobnej služby na prístup k informáciám o platobných účtoch používateľa platobnej
služby vedených u iného poskytovateľa platobných služieb, ktorým sú typicky úverové inštitúcie, t. j.
banky. Účelom tejto platobnej služby je zabezpečiť lepší prehľad pre používateľa platobných služieb
o stave svojich financií, nakoľko poskytovateľ platobnej služby vytvorí konsolidovaný prehľad
agregovaním údajov zo všetkých platobných účtov používateľa.15 Pre lepšiu ilustráciu zjednodušenú
schému fungovania služby informovania o platobnom účte predkladáme nižšie na Grafe 2.
3.2

Používateľ
platobnej služby

Autorizácia

Konsolidované informácie
Poskytovateľ
služby
informovania
o platobnom
účte
Informácie o platobných
účtoch

Banka A

Banka B

Banka C

Graf 2: Schéma fungovania služby informovania o platobnom účte (zdroj: vlastné spracovanie)
POSKYTOVATELIA PLATOBNÝCH SLUŽIEB VO SVETLE SMERNICE PSD 2
Smernica PSD 2 formou rozšírenia definície platobnej služby o platobnú iniciačnú službu
a službu informovania o platobnom účte súčasne rozšírila aj okruh regulovaných subjektov, ktoré
platobné služby poskytujú, t. j. poskytovateľov platobných služieb. 16 Vzhľadom na skutočnosť, že
poskytovanie „nových“ platobných služieb sa realizuje v online prostredí prostredníctvom internetu,
novými poskytovateľmi platobných služieb budú predovšetkým fintech spoločnosti, ktorých
4

Ustanovenie § 2 ods. 44 Zákona o platobných službách.
Príklad poskytovateľa služby informovania o platobnom účte je napr. spoločnosť Moven, bližšie
pozri na internete: [https://www.moven.com/]. citované dňa [12.4.2018].
16 Pre úplnosť uvádzame, že z dôvodu zachovania hlavného účelu a cieľa tohto príspevku sa na tomto
mieste bližšie nevenujeme prípadným odlišnostiam v rámci regulačných požiadaviek
na poskytovateľov platobných služieb platobná iniciačná služba a služba informovania o platobnom
účte v porovnaní s regulačnými požiadavkami predpísanými pre poskytovateľov ostatných platobných
služieb (napr. výška základného imania a pod.) ani osobitostiam licenčného konania na poskytovanie
týchto platobných služieb.
14
15
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podnikanie je založené na využívaní inovatívnych technológií a finančných inovácií. V tejto súvislosti
by sme teda mohli konštatovať, že popri tzv. tradičných poskytovateľoch platobných služieb
(predovšetkým banky a platobné inštitúcie) by sa medzi poskytovateľmi platobných služieb mohla
vytvoriť ďalšia skupina poskytovateľov, ktorých by sme mohli nazvať ako tzv. nových (fintech)
poskytovateľov platobných služieb.
Na tomto mieste si dovolíme ešte poukázať na skutočnosť, že Smernica PSD 2 predstavila
postup, prostredníctvom ktorého budú môcť poskytovatelia „nových“ platobných služieb získať priamy
prístup k platobným účtom používateľa vedených u iných poskytovateľoch platobných služieb, čo by
malo viesť aj k väčším možnostiam na vstup a pôsobenie nových subjektov na trhu poskytovania
platobných služieb.
V tejto súvislosti sa naskytá aj otázka, či teda tzv. noví poskytovatelia platobných služieb majú
potenciál oslabiť resp. akýmkoľvek spôsobom ohroziť vedúcu pozíciu tzv. tradičných poskytovateľov
platobných služieb v oblasti poskytovania platobných služieb. Spoločnosť Deloitte v tejto súvislosti
uskutočnila prieskum medzi 24 západoeurópskymi a 66 stredoeurópskymi a východoeurópskymi
bankami. Formou osobných pohovorov a podrobného štruktúrovaného online dotazníka sa
spoločnosť Deloitte predmetných bánk pýtala na ich prístup k PSD 2 a predovšetkým na to, akým
spôsobom plánujú reagovať na výzvy, ktoré sú s novou reguláciou platobných služieb spojené.17
Z prieskumu vyplynulo, že predovšetkým stredoeurópske a východoeurópske banky vnímajú
nástup fintech spoločností a ďalších nových poskytovateľov platobných služieb ako reálnu
hrozbu a možnosť oslabenia ich pozície v oblasti poskytovania platobných služieb. Na druhej
strane západoeurópske banky nezdieľajú obavy bánk v strednej a východnej Európe, nakoľko z ich
pohľadu sú to práve veľké banky, ktoré môžu najviac vyťažiť z novej regulácie platobných služieb,
ktorú PSD 2 so sebou priniesla. Tento rozdielny pohľad dopytovaných bánk na konkurencieschopnosť
fintech spoločností v oblasti poskytovania platobných služieb možno vysvetliť predovšetkým tým, že
západoeurópske banky pristupovali od začiatku aktívnejšie k zavádzaniu inovácií, ktoré mala
Smernica PSD 2 do poskytovania platobných služieb priniesť, pričom na druhej strane rekcie
stredoeurópskych a východoeurópskych bánk navodzujú dojem, že tieto banky zotrvali na svojich
tradičných obchodných modeloch a začali si zrejme uvedomovať, že z dlhodobého hľadiska je tento
prístup k poskytovaniu platobných služieb aj v oblasti strednej a východnej Európy neudržateľný. Na
druhej strane je potrebné pre ilustráciu dodať, že v podmienkach SR ku dňu 13. 4. 2018 Národná
banka Slovenska nevydala žiadne povolenie na poskytovanie služby informovania o platobnom účte
(to však samozrejme nevylučuje možnosť, že na území SR budú túto platobnú službu poskytovať iní
poskytovatelia licencovaní v inom členskom štáte EÚ, pôsobiaci na území SR na základe princípu
jednotného povolenia na poskytovanie platobných služieb).18
ZÁVER
Cieľom tohto príspevku bolo v krátkosti predstaviť analýzu vybraných aspektov zmeny právnej
úpravy poskytovania platobných služieb v podmienkach SR, a to s osobitným dôrazom na inštitút
platobných služieb ako taký a ich poskytovateľov vo svetle zmien v oblasti regulácie platobných
služieb, ktoré Smernica PSD 2 priniesla.
Pozitívne hodnotíme snahu EÚ prispieť prostredníctvom Smernice PSD 2 k vyriešeniu určitých
problematických aspektov regulácie poskytovania platobných služieb v rámci jednotného trhu
platobných služieb, ktoré vyplynuli z „neúplnej“ harmonizácie právnej úpravy poskytovania platobných
služieb v procese implementácie Smernice PSD 1 do vnútroštátnych právnych poriadkov členských
štátov EÚ.
Súčasne si v nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti dovolíme tvrdiť, že nami formulovaná
výskumná hypotéza sa potvrdila, a teda podľa nášho názoru platí, že rozšírenie regulácie
poskytovania platobných služieb o nové platobné služby, ktoré priniesla Smernica PSD 2, je v záujme
a na prospech používateľov platobných služieb, ako aj v súlade s cieľom vybudovania efektívneho
5

Deloitte. (January 2018).: European PSD2 Survey - Voice of the Banks. 54 s. [online]. Dostupné na
internete:
[https://www2.deloitte.com/sk/sk/pages/finance/articles/europsky-prieskum-deloitte-ksmernici-psd2.html].
18 Údaj aktualizovaný k 12.4.2018. Zdroj: Národná banka Slovenska.: Subjekty finančného trhu –
zoznam.
[online].
Dostupné
na
internete:
[https://subjekty.nbs.sk/?aa=select_sector&bb=2&cc=&qq=]. citované dňa [12.4.2018].
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jednotného trhu platobných služieb. Uvedené dedukujeme predovšetkým zo skutočnosti, že tým, že
platobná iniciačná služba a služba poskytovania informácií o platobnom účte sa stali regulovanými
platobnými službami, tak rovnako aj ich poskytovatelia sa stali regulovanými subjektmi a poskytovanie
týchto platobných služieb musí a bude musieť spĺňať zákonom stanovené požiadavky predpísané
predovšetkým na úroveň bezpečnosti ich realizácie, čo možno jednoznačne považovať za prospešné
pre používateľov týchto platobných služieb. Súčasne postup, prostredníctvom ktorého dochádza
v oblasti poskytovania služieb na finančnom trhu k regulovaniu aktivít, ktoré patria do tzv. „šedej
zóny“, možno hodnotiť z hľadiska zdokonaľovania fungovania jednotného trhu platobných služieb
a právnej istoty rovnako pozitívne.
Na druhej strane vzhľadom na v súčasnosti nastolený trend dynamického rozvoja digitálnej
ekonomiky a online obchodu, berúc do úvahy v podstate neobmedzené možnosti vzniku akýchkoľvek
finančných inovácií, je len otázkou času, kedy sa znova objavia v oblasti poskytovania platobných
služieb určité „nové“ služby, ktoré budú vykazovať charakteristické znaky platobných služieb,
a zároveň si z hľadiska svojej významnosti budú vyžadovať prijatie adekvátnej právnej regulácie.
V tejto súvislosti si dovolíme poukázať na to, že už dnes existujú určité fenomény ako sú napríklad
virtuálne platidlá (napr. Bitcoin), ktoré by sa za určitých podmienok mohli stať všeobecne
akceptované v platobnom styku ako prostriedok výmeny, a teda by sa eventuálne mohli stať vážnou
regulačnou výzvou aj vo vzťahu k podobe regulácie platobných služieb.
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DEFINÍCIE NOVÝCH PRÁVNYCH SUBJEKTOV A INŠTITÚTOV V
NÁVRHU ČESKÉHO ZÁKONA O REALITNOM
SPROSTREDKOVANÍ AKO MOŽNÁ INŠPIRÁCIA PRE
SLOVENSKÚ PRÁVNU ÚPRAVU
Mojmír Plavec
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Abstract: The conditions for the performance of real estate brokerage (brokering the sale, rental,
purchase of real estate) differ in each member state of the European union. Author deals with the
selected institutes in the proposed Act on Real Estate brokerage in Czech republic.
Abstrakt: Podmienky výkonu realitnej činnosti (sprostredkovania predaja, prenájmu, kúpy
nehnuteľností) sú v každej európskej krajine odlišné. Autor sa v tomto príspevku zaoberá vybranými
inštitútmi v navrhovanom českom zákone o realitnom sprostredkovaní.
Kľúčové slová: Realitné sprostredkovanie, regulácia realitného sprostredkovania, realitná
kancelária.
Key words: Real estate brokerage, Regulation of real estate brokerage, Real estate agency.

1

ÚVOD - STRUČNE O (NE)FUNGOVANÍ REALITNÉHO TRHU

Realitný trh je v Českej aj Slovenskej republike je dlhodobo v zlom stave. Neplatia tu takmer žiadne
pravidlá a to ani po takmer tridsiatich rokoch od nežnej revolúcie. Ako vyplýva z analýzy Ministerstva
pro místní rozvoj Českej republiky „vzhledem k nulovým požadavkům na odbornost a další profesní
předpoklady pro výkon realitní profese se však na trhu vyskytuje velké množství subjektů, které nejsou
zárukou odbornosti a profesionálního přístupu. Zvláště v době stoupající nezaměstnanosti se realitní
zprostředkování pro mnohé nezaměstnané stává příležitostí, jak získat zajímavý příjem, což společně
s nulovými požadavky na vstupu do odvětví způsobuje obrovský příliv „nekompetentních“ osob.“ 1
Legislatívna úprava podnikania v realitnej oblasti je často diskutovanou témou a to nie len medzi
odbornou verejnosťou. V súčasnosti je táto otázka aktuálnejšia ako kedykoľvek predtým. V tomto
období prijíma Česká republika osobitný zákon, ktorým má ambíciu vniesť na realitný trh odbornosť
a kultúru. Podarí sa jej to? Bude sa môcť Slovensko českou legislatívnou úpravou inšpirovať?
Každý kto kupoval, predával alebo si prenajímal nehnuteľnosť sa zrejme nevyhol spolupráci s
realitnou kanceláriou. Otvorene treba povedať, že tých, ktorí by boli s odbornosťou a úrovňou
poskytnutých služieb spokojní, veľa nie je. Evolúcia realitného trhu je paralyzovaná pravidlami
džungle. Prednosť často majú rýchle peniaze pred morálkou a slušnosťou.2 “Jednodňový” maklér,
ktorý ponúka svoje neodborné služby za polovičnú províziu bude pre predávajúceho vždy lákavejší.
Nepomáhajú ani dobrovoľné licencie, etické kódexy, pracovné štandardy či certifikáty.
Je na mieste položiť si otázku, ako je možné, že v čase, keď sa naša legislatíva dynamicky pretvára
(najmä vplyvom Európskej únie) smerom vyjsť čo najviac v ústrety spotrebiteľom (klientom), jestvuje
Ministerstvo místniho rozvoje ČR, Návrh věcného záměru zákona o realitním zprostředkování včetně
závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad pro hodnocení dopadů
regulace (RIA) a zprávy hodnocení korupčních rizik (CIA), str. 7, zdroj: www.mmr.cz.
2 Nejednotné podnikateľské zvyklosti (ktoré nie vždy majú etický základ) sa v rôznych regiónoch
Slovenska líšia.
1

66

oblasť zákonom takmer neupravená, kde záujmy klientov sú chránené minimálne? Netreba dodať, že
realitný sprostredkovateľ môže svojím neodborným prístupom spôsobiť nemalú škodu, keďže
usmerňuje transfer vlastníctva, ktorý často predstavuje celoživotné úspory jeho klienta.3
V Českej republike ani na Slovensku neexistuje osobitná právna úprava, ktorá by určovala bližšie
podmienky podnikania v realitnej oblasti. V ČR je realitná činnosť stále voľnou živnosťou 4 a na
Slovensku je síce živnosťou viazanou5 ale ustanovenie, ktoré ukladá podmienky preukazovania
odbornej spôsobilosti je tak deravé, že sa hromadne obchádza viacerými spôsobmi. 6
V odborných kruhoch sa už niekoľko rokov diskutuje dokonca o elementárnych veciach, akým je
určenie definície pojmu "realitná kancelária", alebo "realitný maklér", ktorý je kľúčovou personálnou
zložkou realitnej kancelárie. Nepriamo s tým súvisí aj veľa iných problémov. Z právneho hľadiska nie
je zrejmé, akú náplň práce a teda aj rozsah povinností pri sprostredkovaní má realitná kancelária, akú
má zodpovednosť, akým spôsobom a v akých oblastiach majú prevádzkovatelia preukazovať odbornú
spôsobilosť pri vstupe do podnikania a mnohé ďalšie.
Nedostatočnú, resp. chybnú reguláciu podnikania v oblasti realitného sprostredkovania vytkla
Slovenskej a Českej republike vo svojej správe aj Európska komisia.7

2

NÁVRH ČESKÉHO ZÁKONA O REALITNOM SPROSTREDKOVANÍ

Snaha o zvýšenú ochranu spotrebiteľa (ktorá je programovou prioritou českej aj slovenskej vlády),
dlhodobý tlak nespokojnej verejnosti, mnohé medializované kauzy, v ktorých prišli ľudia o celoživotné
úspory, kritika spotrebiteľských združení vyústili už v roku 2014 do zámeru českej vlády, pripraviť
legislatívu, ktorá si dala za cieľ realitný trh kultivovať a vniesť do pravidiel fungovania realitných
sprostredkovateľov odbornosť a spoľahlivosť. Nasledovali štúdie problematiky a výskumy 8, ktoré sa
premietli do návrhu zákona, ktorý bol predložený vláde Českej republiky. Vzhľadom na okolnosti sa
dá predpokladať, že táto norma bude prijatá, keďže návrh zákona je skôr odborný ako politický,
predkladateľ našiel konsenzus aj s odbornými organizáciami, ktoré v realitnom sektore pôsobia
(združujú realitné kancelárie a maklérov)9, zákon bude prospešný pre spotrebiteľov aj pre český štátny
rozpočet.
Podľa dôvodovej správy k českého návrhu zákona o realitnom sprostredkovaní (ďalej používam tiež
skratku "NzRs") má zákon upraviť chýbajúce pravidlá pre výkon realitného sprostredkovania, prispieť
Realitní sprostredkovatelia realizujú na Slovensku ročne približne 58 tisíc prevodov vlastníctva
nehnuteľností. Odhadovaný ročný objem provízii za sprostredkovanie predaja nehnuteľností je cca
100 mil. EUR.
4 Príloha č. 4 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání v znení neskorších predpisov
(živnostenský zákon).
5 Príloha č. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
(živnostenský zákon). V rámci preukázania odbornej spôsobilosti sa vyžaduje vysokoškolské
vzdelanie ekonomického alebo právnického, stavebného alebo architektonického smeru alebo úplné
stredné vzdelanie s maturitnou skúškou a 5 rokov praxe v odbore.
6 Najčastejšími spôsobmi obchádzania zákona sú predloženie nepravdivého potvrdenia o praxi alebo
čestného vyhlásenia o praxi, "jednodňový" zodpovedný zástupca, či symbolický spoločník v
spoločnosti, ktorý spĺňa podmienky pre vydanie živnostenského oprávnenia.
7 PLAVEC, M.: Regulácia realitnej činnosti z pohľadu Európskej komisie. In: Zborník z III. ročníka
medzinárodnej vedeckej konferencie Banskobystrické zámocké dni práva (v tlači).
8 pozri Návrh vecného zámeru zákona o poskytovaní služieb realitných sprostredkovateľov,
Ministerstvo místního rozvoje ČR, www.mmr.cz.
9 Ministerstvo sa úspešne vysporiadalo s dovedna 246 pripomienkami, z toho 88 bolo zásadných a
158 odporúčajúcich. Zdá sa, že návrh realitného zákona predstavuje kompromis realitnej obce, štátu
a profesných organizácií (Advokátskej komory, Notárskej komory a pod.).
3
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k zvýšeniu odbornej kvalifikácie subjektov vykonávajúcich realitnú činnosť, zvýšiť
konkurencieschopnosť českých sprostredkovateľov v rámci európskeho trhu, zvýšiť ochranu
spotrebiteľov a tiež upraviť základné právne definície. NzRz vo svojom paragrafovom znení upravuje
tieto oblasti:

•
•
•
•
•
•
3

Definície jednotlivých pojmov (realitné sprostredkovanie, realitná zmluva atď.)
Spôsoby preukazovania odbornej spôsobilosti
Zoznam (register) odborne spôsobilých osôb
Poistenie realitného sprostredkovateľa
Zmluvu o realitnom sprostredkovaní
Priestupky, sankcie a záverečné ustanovenia
DEFINÍCIE A ANALÝZA VYBRANÝCH INŠTITÚTOV A POJMOV V NÁVRHU ČESKÉHO
ZÁKONA O REALITNOM SPROSTREDKOVANÍ AKO MOŽNÁ INŠPIRÁCIA PRE
SLOVENSKO

Návrh českého zákona o realitnom sprostredkovaní10 definuje niekoľko nových pojmov a inštitútov,
ktoré stoja za bližšiu analýzu aj z pohľadu inšpirácie pre slovenskú právnu úpravu de lege ferenda.
Pre účely tohto príspevku som vybral niektoré z nich.
"Realitný sprostredkovateľ"
V ustanovení § 2 písm. c) NzRs (vymedzenie niektorých pojmov) sa zavádza nasledujúca legálna
definícia pojmu realitný sprostredkovateľ: “realitním zprostředkovatelem ten, kdo je držitelem
živnostenského oprávnění k provozování vázané živnosti v předmětu podnikání Realitní
zprostředkování; za realitního zprostředkovatele se považuje také ten, kdo vyvolal u třetích
osob představu, že je oprávněn tuto živnost provozovat“,
Ide o „kaskádovitú“ definíciu, kde je potrebné pre jej pochopenie poznať význam ďalších dvoch
pojmov, na ktoré definícia odkazuje a to „realitné sprostredkovanie“ a „realitná zmluva“.
Realitným sprostredkovaním je podľa § 2 písm. a) NzRs “činnost nebo soubor činností, jejichž
účelem je zprostředkovat uzavření realitní smlouvy“ (v ďalšom budem pre túto činnosť alebo súbor
činností používať len pojem „realitná činnosť) a v zmysle zákona „do souboru činností podle § 2
písm. a) obvykle náleží
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

odborné zhodnocení stavu nemovité věci a návrh nabídkové ceny,
zpracování nabídky marketingu nemovité věci,
vyhledávání zájemců o koupi, nájem, podnájem, pacht nebo jiné užití,
poskytnutí inzertní služby,
zajištění prohlídky nemovité věci pro zájemce,
zajišťování stavebně technické dokumentace související s nemovitou věcí,
zprostředkování poskytnutí právních služeb,
zprostředkování zajištění plnění z realitní smlouvy,
účast na předání nemovité věci.“

Pojem realitný sprostredkovateľ považujem za kľúčovú definíciu v návrhu normy, má význam sa nad
ňou zamyslieť o to viac, ak má ísť o definíciu, ktorá má exaktne označiť subjekty, na ktoré sa má
predpis vzťahovať.

Finálne znenie zákona o realitnom sprostredkovaní sa môže ešte líšiť, napr. vplyvom zmien
samotného navrhovateľa ale aj v rámci schvaľovacieho procesu v parlamente (pozmeňujúcimi
návrhmi poslancov). V čase písania tohto príspevku som vychádzal z návrhu zákona zverejneného
na oficiálnej stránke Úradu vlády Českej republiky dňa 3.7.2017, www.vlada.cz/cz/urad-vlady
10
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Už po prvom prečítaní je zrejmé, že predkladateľ mal ambíciu vytvoriť širokú definíciu pojmu realitný
sprostredkovateľ, ktorá chce obsiahnuť všetky možné subjekty, ktoré s realitným obchodom môžu
mať niečo spoločné. Pri čítaní dôvodovej správy k návrhu zákona11 môže ostať nejeden priaznivec
exaktných právnych definícií zaskočený, citujem: Definice pojmu (realitný sprostredkovateľ, pozn.
autora) odkazuje na podnikání realitního zprostředkovatele. Je tím ponechán prostor pro příslušnou
judikaturu, která určí, co je a není činností v rámci tohoto podnikání bez ohledu na případnou existenci
či neexistenci příslušného podnikatelského oprávnění. Cílem navrhované právní úpravy však není
postihovat „přátelské“ realitní zprostředkování v rámci výpomoci mezi osobami blízkými či přáteli,
současně však zákon nemá za cíl umožnit obcházení zákona osobami tvrdícími, že nejsou podnikateli
nebo neposkytují realitní zprostředkování v rámci či v souvislosti se svým podnikáním, ač jejich
činnost sleduje dosažení zisku. „Přátelskost“ poskytování takového realitního zprostředkování se
musí posuzovat individuálně v každém jednotlivém případě. Práva a povinnosti realitního
zprostředkovatele podle tohoto zákona se vztahují na všechny osoby, které naplňují zákonné
podmínky pro výkon této činnosti bez ohledu na to, zda mají příslušné nebo jakékoli jiné podnikatelské
oprávnění. Existence (příslušného) podnikatelského oprávnění má vliv pouze v oblasti posouzení, zda
může být daná osoba trestána za neoprávněné podnikání, nikoli v oblasti posouzení, zda daná osoba
má či nemá jednat podle tohoto zákona“.
Dalo by sa očakávať, že norma, ktorá má vniesť na realitný trh po takmer troch desaťročiach poriadok
a prispieť ku kultivácii prinesie exaktnejšiu definíciu, pojmu, ktorý je zrejme v celom predpise
najdôležitejší a neponechať ju alibisticky judikatúre. V uvedenej definícii vidím viaceré nedostatky,
ktoré môžu v praxi priniesť problémy.
Definícia nerozlišuje kľúčové subjekty sprostredkovania na realitnom trhu – realitnú kanceláriu
a realitného makléra. Historicky sú subjekty podnikajúce v oblasti realitného sprostredkovania
usporiadané v dvojstupňovej hierarchii. Na Slovensku a v Čechách túto hierarchiu tvoria realitná
kancelária, ako subjekt poskytujúci realitné služby v plnom rozsahu, ktorý je nositeľom práv
a povinností zo sprostredkovateľskej zmluvy s klientom a realitný maklér, ktorý pre realitnú kanceláriu
poskytuje určitý rozsah z celkovej realitnej služby (napr. marketing, obhliadky nehnuteľnosti, prepis
energií a pod.), pričom realitný maklér nie je v priamom zmluvnom vzťahu s klientom. Takáto
dvojstupňová hierarchia je typická v Európskej únii, na najvyspelejšom realitnom trhu v U.S.A.12
a mnohých ďalších krajinách. Z návrhu NzRs a taktiež z dôvodovej správy je zrejmé, že predkladateľ
novej právnej úpravy vytvára len jeden univerzálny subjekt, ktorý bude pôsobiť na realitnom trhu –
realitného sprostredkovateľa. Kto je tento realitný sprostredkovateľ? Podľa paragrafového znenia
a dôvodovej správy k NzRs je zrejmé, že úmyslom zákonodarcu bolo vymedziť pojem realitné
sprostredkovanie čo najširšie. Vyplýva to nielen z vágnej formulácie § 2 písm. a) NzRs, ktorá
neprináša nič nové oproti úprave sprostredkovania podľa § 2445 a nasl. zákona č. 89/2012 Sb.
Občanský zákoník13, ale aj z doplnenia tejto definície v § 3 NzRs, ktorý obsahuje len demonštratívny
výpočet činností, ktoré si môžu správne orgány a súdy ľubovoľne doplniť. Pri extenzívnom výklade
ustanovenia možno prijať záver, že realitnými sprostredkovateľmi budú podľa navrhovanej legislatívy
aj znalci, geodeti, odhadcovia, stavební inžinieri a pod, marketingové a PR agentúry, grafici, interiéroví
dizajnéri, realitné inzertné portály, telefonisti, architekti, stavební inžinieri, finanční agenti a pod.,
pričom postačí, že ich čiastkový prínos bude prispievať k uskutočneniu realitného obchodu.
Ak bol zámer predkladateľa stanoviť definíciu až takto široko (čo je na škodu veci), potom by sa mal
zamyslieť aj negatívnym vymedzením subjektov, ktoré sa za realitného sprostredkovateľa nepovažujú
(hoci u tretích osôb môžu vyvolať pri danom obchodnom prípade predstavu, že sú oprávnení na výkon
realitnej činnosti).

Dôvodová správa k NzRs, str. 26.
v USA može „real estate broker“ pracovať samostatne a „real estate agent“ môže pracovať len pod
brokerom, zdroj: www.nar.realtor.
13 HULMÁK, M. a kol.: Občanský zákonník, závazkové právo VI: komentár. 1. vyd. Praha: C. H. Beck,
2014, s. 813. ISBN 978-80-7400-287-8.
11
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69

Legislatívne rozlišovanie realitného sprostredkovateľa na dve kategórie - realitnú kanceláriu
a realitného makléra má pritom zásadný význam. Je možné určiť odlišný odborný cenzus pre vstup
do realitného podnikania (preukázanie rôznej úrovne odbornej zdatnosti), iný rozsah povinností, či
zodpovednosti a vytvoriť aj spravodlivejší sankčný mechanizmus pri nedodržaní zákona.
Prevádzkovateľ realitnej kancelárie by mal byť nepochybne erudovanejší ako realitný maklér. Táto
hierarchia vznikla bez existencie legislatívnych pravidiel, na základe vývoja trhu. Rovnaký princíp platí
(na Slovensku) aj vo finančnom sprostredkovaní, kde sú sprostredkovatelia delení na samostatných
finančných agentov a podriadených finančných agentov.14
Mierne porazenecký prístup pri pokuse o tvorbu definície pojmu realitný sprostredkovateľ cítiť v
poslednej časti vety (za rozdeľovníkom) ustanovenia § 2 písm. c): „za realitního zprostředkovatele
se považuje také ten, kdo vyvolal u třetích osob představu, že je oprávněn tuto živnost
provozovat“. Tu by sa za realitného sprostredkovateľa mohol pri trochu kreatívnej nadsázke
považovať prakticky ktokoľvek, aj poštár, ktorý zazvoní na byt, v ktorom prebieha obhliadka bytu.
Na druhej strane treba objektívne a s pokorou priznať, že stanoviť nadčasovú definíciu kľúčového
pojmu normy tak, aby ju nebolo možné účelovo ohýbať alebo obchádzať je zrejme najťažšia výzva
pre každého legislatívca. V slovenskej (a možno aj v českej) právnej úprave legislatívy by som si
vedel predstaviť túto konštrukciu definície realitného sprostredkovateľa:
Realitným sprostredkovateľom sa (na účely daného zákona) rozumie realitná kancelária a zároveň aj
realitný maklér.
Realitnou kanceláriou sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má vydané
živnostenské oprávnenie v predmete podnikania realitná činnosť. Realitným maklérom sa rozumie
fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má vydané živnostenské oprávnenie v predmete
podnikania sprostredkovanie realitnej činnosti15.
Realitnou činnosťou sa rozumie sprostredkovanie predaja, nájmu, kúpy alebo zámeny
nehnuteľností. Realitnou činnosťou je aj sprostredkovanie prevodu členských práv a povinností
spojených s členstvom v bytovom družstve. Za realitnú činnosť sa považuje aj to, ak osoba vykonáva
najmenej dve z nasledujúcich činností, ak sa tieto činnosti vykonávajú na základe zmluvného vzťahu
s klientom:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

predkladanie ponúk na uzavretie sprostredkovateľskej zmluvy vo vlastnom mene,
poradenstvo v oblasti predaja, nájmu, kúpy alebo zámeny nehnuteľností,
prezentácia a propagácia nehnuteľnosti,
prieskum trhu nehnuteľností,
vykonanie prehliadky nehnuteľnosti za účelom realitného sprostredkovania,
zabezpečenie vypracovania zmluvnej dokumentácie súvisiacej s predajom,
nájmom, kúpou alebo zámenou nehnuteľností,
vyhľadávanie záujemcov o predaj, nájom, kúpu alebo zámenu nehnuteľnosti,
vzájomné predstavenie záujemcu a klienta za účelom realitného sprostredkovania.

§ 4 zákona č. 186/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov (o finančnom sprostredkovaní a
finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
15 Z uvedeného vyplýva, že by išlo o dve rôzne živnostenské oprávnenia (obe viazané) realitná
činnosť (vykonáva realitná kancelária) a sprostredkovanie realitnej činnosti (vykonáva realitný
maklér).
14
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Sprostredkovanie realitnej činnosti (ktoré vykonáva realitný maklér) by znelo veľmi obdobne16
s jedným zásadným rozdielom – vykonávaná by bola v prospech realitnej kancelárie (nie v prospech
klienta):
Sprostredkovaním realitnej činnosti (činnosť realitného makléra) sa rozumie vykonávanie
najmenej dvoch z nasledujúcich činností, ak sa tieto činnosti vykonávajú na základe zmluvného
vzťahu s realitnou kanceláriou:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

predkladanie ponúk na uzavretie sprostredkovateľskej zmluvy s realitnou kanceláriou,
poradenstvo v oblasti predaja, nájmu, kúpy alebo zámeny nehnuteľností,
prezentácia a propagácia nehnuteľnosti,
prieskum trhu nehnuteľností,
vykonanie prehliadky nehnuteľnosti za účelom realitného sprostredkovania,
vyhľadávanie záujemcov o predaj, nájom, kúpu alebo zámenu nehnuteľností,
vzájomné predstavenie záujemcu a klienta za účelom realitného sprostredkovania.

Uzatvorenie sprostredkovateľskej zmluvy vo vlastnom mene sa vždy považuje za realitnú činnosť,
pričom za sprostredkovateľskú zmluvu sa na účely tohto zákona rozumie zmluva podľa osobitných
predpisov17) uzatvorená medzi realitnou kanceláriou a klientom, ktorej obsahom je sprostredkovanie
predaja, nájmu, kúpy alebo zámeny nehnuteľností alebo sprostredkovanie prevodu členských práv a
povinností spojených s členstvom v bytovom družstve.
Za realitné sprostredkovanie sa nepovažuje činnosť osôb, ktoré vykonávajú úkony súvisiace s
realitným sprostredkovaním na základe podnikateľského oprávnenia podľa osobitných predpisov.18
Realitná zmluva
Pojem realitná zmluva upravuje § 2 písm. b) NzRs a predstavuje legislatívnu skratku pre účely NzRs
pre viaceré typy zmlúv, predmetom ktorých je prevod vlastníctva alebo iného užívacieho práva
k nehnuteľnosti alebo jej časti. Realitná zmluva teda nie je samostatný zmluvný typ.
Realitná zmluva je zmluva, predmetom ktorej je
•
•
•

prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo k jej časti,
nájom, podnájom alebo iné právo nehnuteľnosť užívať alebo
prevod družstevného podielu, s ktorým je spojený nájom družstevného bytu alebo
družstevného nebytového priestoru alebo právo na uzavretie takejto zmluvy.

Z dôvodovej správy k NzRs vyplýva, že za realitnú zmluvu sa považuje aj taká zmluva, ktorá sa týka
scudzenia alebo nájmu len časti nehnuteľnosti ale naopak, za realitnú zmluvu sa nepovažuje taká
zmluva, predmetom ktorých je budúci záväzok nehnuteľnosť scudziť alebo prenajať ("budúce

Je potrebné, aby definícia pokryla všetky modely spolupráce realitnej kancelárie a makléra, keďže
v niektorých realitných kanceláriách vykonávajú makléri len určitú časť agendy a v iných takmer všetky
úkony súvisiace s realitným sprostredkovaním.
17 Napríklad zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,
zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri
predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy
uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.
18
Zákon č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii, 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a
autorizovaných stavebných inžinieroch, zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej
činnosti, zákon č. 323/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch, zákon č. 233/1995 Z. z.
o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti, zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách.
16
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zmluvy"). Z presnej definície pojmu realitná zmluva 19 vyplýva, že výpočet jednotlivých typov zmlúv je
uzavretý, čo môže byť v tomto prípade skôr na škodu. Medzi realitnú zmluvu sa podľa navrhovanej
definície nebude považovať napríklad zmluva, predmetom ktorej je zriadenie vecného bremena alebo
zmluva, predmetom ktorej je prevod podielu v spoločnosti, ktorá vlastní nehnuteľnosť (tzv. "share
deal", ktorý je v realitnom biznise celkom častý).
Pojem realitná zmluva je praktické legislatívne pomenovanie pre skupinu vybraných zmlúv. Toto
slovné spojenie sa už dnes laickou verejnosťou používa v realitnom obchode, aj keď v inom význame.
Bežný spotrebiteľ si pod pojmom realitná zmluva predstavuje skôr sprostredkovateľskú zmluvu medzi
realitnou kanceláriou a záujemcom ako samotnú scudzovaciu zmluvu.

Zoznam odborne spôsobilých osôb
V návrhu českého zákona o realitnom sprostredkovaní sa v § 7 uvažuje o zriadení osobitného registra,
ktorý bude obsahovať zoznam odbore spôsobilých osôb v oblasti realitného sprostredkovania. Ide o
informačný systém verejnej správy, ktorý má byť prístupný verejnosti prostredníctvom internetu.
Správcom má byť Ministerstvo miestneho rozvoja ČR.
Jedným z kľúčových cieľov je ochrana spotrebiteľov, ktorí si môžu jednoducho preveriť, či ich realitný
maklér má odbornú spôsobilosť a je oprávnený na realitné sprostredkovanie.
Do registra odborne spôsobilých osôb sa zapíše fyzická osoba, ktorej ministerstvo vydalo osvedčenie
o odbornej spôsobilosti, tiež osoba, ktorá získala osvedčenie o profesnej kvalifikácii obchodník
s realitami podľa osobitného zákona20 alebo fyzickú osobu, ktorá je držiteľom rozhodnutia o uznaní
odbornej kvalifikácie pre povolanie realitný maklér podľa osobitného zákona alebo fyzickú osobu,
ktorá je držiteľom európskeho profesného preukazu pre povolanie realitný maklér.
Zápis nemá konštitutívne účinky. Dá sa však očakávať, že register môže plniť na realitnom trhu aj
očistnú úlohu, keďže v spojení so sankčným mechanizmom za neoprávnené podnikanie si budú
existenciu, resp. neexistenciu oprávnenia na podnikania overovať v rámci konkurenčného boja aj
samotní realitní sprostredkovatelia. Tento inštitút by sa nepochybne ujal aj na Slovensku, kde
vykonávajú činnosť realitných maklérov osoby bez hlbších znalostí alebo oprávnenia na podnikanie
a spotrebitelia si bližšie informácie nemajú kde overiť.
Zmluva o realitnom sprostredkovaní
Za významný inštitút v českom návrhu zákona o realitnom sprostredkovaní považujem osobitný typ
sprostredkovateľskej zmluvy, ktorou je zmluva o realitnom sprostredkovaní. Upravuje ju § 10 a nasl.
NzRs. Ako osobitná norma lex specialis vo vzťahu k všeobecným ustanoveniam českého
Občianskeho zákonníka o sprostredkovaní (§ 2445 - § 2454) určuje bližšie podmienky
sprostredkovania, ak je predmetom sprostredkovania realitná zmluva.
Podľa NzRs sa na platnosť tejto zmluvy vyžaduje povinná písomná forma, čo realitnej praxi
nepochybne pomôže, keďže sa dá očakávať výraznejšie obmedzenie ústnych dohôd, často s
nejasným obsahom.

§ 2, písm. b) NzRs - realitní smlouvou je smlouva o (1.) převodu vlastnického práva k nemovité věci
nebo spoluvlastnického podílu na takové nemovité věci, (2.) nájmu, podnájmu nebo pachtu nemovité
věci, anebo o jejím jiném užití, nebo (3.) převodu družstevního podílu, s nímž je spojen nájem
družstevního bytu nebo družstevního nebytového prostoru (dále jen „družstevní byt“) nebo právo na
uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu.
20 zákon č. 179/2006 Sb., o overovaní a uznávaní výsledkov ďalšieho vzdelávania a o zmene
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
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Pri bližšej analýze jednotlivých ustanovení zmluvy o realitnom sprostredkovaní je zjavné, že
navrhovateľ si dal pri formulácii záležať a vychádzal z požiadaviek realitnej praxe. Pozornosť venoval
oblastiam, ktoré sú v realitnom biznise často kritické a to provízia 21, vznik nároku na províziu, nárok
na províziu po zániku zmluvy, výpoveď zmluvy 22, či doložka výhradného realitného sprostredkovania
(tzv. exkluzivity)23.
Dôslednejšou analýzou jednotlivých ustanovení by som zrejme výrazne presiahol povolený rozsah
príspevku, nedá mi však neupriamiť pozornosť na jednu vec a tou je úvaha súvisiaca s ochranou
spotrebiteľa, resp. zmluvnou nerovnosťou. Po preskúmaní osobitných ustanovení zmluvy o realitnom
sprostredkovaní sa nedá ubrániť dojmu, že navrhovateľ akoby miestami pozabudol, že klientom
sprostredkovateľa nemusí byť nevyhnutne len spotrebiteľ. Realitné kancelárie bežne zastupujú aj
podnikateľov, sú dokonca realitné spoločnosti, ktoré sa obchodne orientujú výlučne na podnikateľský
segment24. Jednotlivé ustanovenia zmluvy25, kde by zmluvný odklon znamenal pre jednu stranu a
priori znevýhodnenie, neplatnosť alebo stratu nároku na províziu, vytvoria zjavnú zmluvnú asymetriu
medzi stranami - podnikateľmi. Bolo by na škodu, a zrejme ani nebolo zámerom predkladateľa, aby
tento osobitný typ zmluvy nedôvodne zvýhodňoval jedného podnikateľa pred iným.
Zámer predkladateľa, aby sa týmto typom zmluvy riadili všetky realitné sprostredkovania (medzi
občanmi aj podnikateľmi) je zjavný z viacerých ustanovení zákona26. Vhodné by preto bolo určiť, ktoré
ustanovenia zmluvy sa majú alebo nemajú týkať spotrebiteľov. Jednoduchým riešením by mohlo byť
aj osobitné "technické ustanovenie" typu: "Ustanovenia (výpočet konkrétnych pro-spotrebiteľských
ustanovení) neplatia, ak zmluvnou stranou zmluvy o realitnom sprostredkovaní nie je spotrebiteľ",
prípadne typu: "Zmluvné strany sa môžu od ustanovení (výpočet konkrétnych pro-spotrebiteľských
ustanovení) odchýliť, ak zmluvnou stranou nie je spotrebiteľ.27

4.

ZÁVER

Návrh českého zákona o realitnom sprostredkovaní je veľkým krokom vpred. Ministerstvo sa
komplexnými štúdiami vysporiadalo aj s častou otázkou, či je regulácia realitnej činnosti skutočne
nevyhnutná a či nestačí ponechať súčasný stav, aby nekvalitných sprostredkovateľov vylúčila z
podnikania “neviditeľná ruka” trhu. Návrh zákona upravuje nové pojmy a inštitúty, ktoré objektívne
majú potenciál prispieť ku kultivácii realitného trhu a ochrane spotrebiteľov.
Ako každá nová norma, aj táto bude musieť prekonať svoje detské choroby. V aplikácii v reálnom
živote vidím viaceré výzvy, ktorým bude musieť pravdepodobne nový zákon čeliť. Bolo by preto
vhodné sa s nimi vysporiadať vopred, ešte v procese prípravy, resp. schvaľovania. Za nedostatočnú
považujem definíciu kľúčových pojmov na realitnom trhu (realitná kancelária, maklér), rezervy vnímam
aj v nejednoznačnosti úpravy zmluvy o realitnom sprostredkovaní. Za najväčší nedostatok regulácie

§ 19 NzRs.
§ 18 NzRs.
23 § 17 NzRs.
24 Napríklad sprostredkovanie predaja, prenájmu kancelárskych priestorov, skladov, výrobných hál a
pod., kde je klientom realitného sprostredkovateľa vždy obchodná spoločnosť.
25 Napríklad § 13 NzRs, citujem: "Veškerá ustanovení obsažená ve smlouvě o realitním
zprostředkování musí být uvedena způsobem nevzbuzujícím pochybnost a musí být čitelná bez
zvláštních obtíží. Lze-li obsah smlouvy vyložit různým způsobem, použije se výklad pro zájemce
nejpříznivější" alebo § 11 ods. (4) NzRs, citujem: "Jestliže realitní zprostředkovatel nepředá zájemci
dokumenty podle odstavce 2, je zájemce oprávněn odstoupit od smlouvy o realitním zprostředkování
do 14 dnů od jejího uzavření".
26 Pozri napr. § 17 ods. (4) NzRs, posledná veta: "Výhradní realitní zprostředkování lze se zájemcem,
který je spotřebitelem, ujednat jen na dobu určitou, nejdéle však na dobu 6 měsíců".
27 Tento návrh zmeny by mohol byť predložený aj v rámci pozmeňujúceho návrhu v legislatívnom
procese pri prijímaní zákona, ak tak v rámci revízie návrhu neurobí predkladateľ.
21
22
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však považujem systém preukazovania odbornej spôsobilosti ale tejto téme som sa vzhľadom na
predmet článku nevenoval a bude predmetom samostatného príspevku. Český návrh zákona
upravuje inštitúty, po ktorých volá legislatíva už dlho a Slovensko sa nepochybne bude mať čím
inšpirovať.
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ADMINISTRATÍVNA ZÁŤAŽ MIKRO ÚČTOVNÝCH JEDNOTIEK V
SÚVISLOSTI S DAŇOVÝMI POVINNOSŤAMI1
Zdenka Poláková, Ingrid Kútna Želonková
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Abstract: The Government of the Slovak Republic is currently applying policies to alleviate
administrative burden especially for micro and small accounting units so as to increase their flexibility
and viability. The objective of this article is to examine the administrative burden of micro accounting
units related to tax collection. The Financial Policy Institute is also aware of the need to reduce the
administrative burden, which states in its recent analysis (IFP, 2016) the recommendations to continue
with the electronization of the services with the emphasis on the pro-client approach and reduction of
the administrative burden on citizens in voluntary tax obligation fulfilling.
Abstrakt: V súčasnosti vláda Slovenskej republiky uplatňuje politiku na zmiernenie administratívnej
záťaže najmä pre mikro a malé účtovné jednotky s cieľom zvýšiť ich flexibilitu a životaschopnosť.
Cieľom tohto článku je preskúmať administratívnu záťaž mikro účtovných jednotiek súvisiacu s
výberom daní. Potrebu znižovať administratívnu záťaž si uvedomuje aj Inštitút finančnej politiky, keď
v ostatnej analýze (IFP, 2016) uvádza odporúčanie pokračovať v elektronizácii služieb s dôrazom na
proklientský prístup a znižovanie administratívnej záťaže pre občanov pri dobrovoľnom plnení
daňových povinností.
Key words: taxation, administrative burden, micro accounting units, eGovernment
Kľúčové slová: dane, administratívna záťaž, mikro účtovné jednotky, eGovernment
ÚVOD
Regulácia zo strany štátu je v trhovej ekonomike nevyhnutná. Na druhej strane však prílišné
regulovanie vytvára bariéry a prináša neželané administratívne zaťaženie pre podniky a taktiež
občanov. Všetky povinnosti výrazne ovplyvňujú finančnú stránku podniku, ktorá v konečnom dôsledku
rozhoduje aj o úspechu alebo neúspechu podniku na trhu. Podniky sa môžu rozhodnúť odložiť
zamýšľané podnikateľské aktivity, ak nevnímajú regulačné prostredie ako stimulujúce. 2
V literatúre sa druh „zbytočnej regulácie“ označuje ako administratívna záťaž. Administratívnou
záťažou sú náklady na získanie, čítanie a porozumenie predpisov; vypracovanie stratégií
dodržiavania predpisov; a splnenie mandátnych požiadaviek na podávanie správ vrátane zberu
údajov, spracovania údajov, podávania správ a uchovávania údajov. 3
Zámerom predkladaného príspevku je na základe realizovaného kvalitatívneho prieskumu
identifikovať a kvantifikovať administratívnu záťaž mikro účtovných jednotiek v súvislosti s daňovými
povinnosťami. Pričom musíme rozlišovať medzi pojmami administratívna záťaž a administratívne
náklady.
Pojem administratívna záťaž úzko súvisí s pojmom administratívne náklady. Tieto však
podnikateľ vníma ako opodstatnené. Administratívna záťaž je naopak tá časť nákladov, ktorá by
podnikateľovi nevznikala, pokiaľ by nebola zakotvená v zákone, pretože by súvisiacu agendu sám z
1

Tento príspevok vznikol v rámci projektu APVV-16-0499 Zabezpečenie efektívneho výberu daní v
kontexte informatizácie.
2 LEVIE, J. - AUTIO, E. Regulatory Burden, Rule of Law, and Entry of Strategic Entrepreneurs: An
International Panel Study. In: Journal of Management Studies, 2011, 48, 1393–1419.
3 OECD. 2008. Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide. Paris:
OECD.
1
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vlastnej iniciatívy nevykonával. Práve táto časť administratívnych aktivít je dôležitá pre ďalšie
posudzovanie, je totiž zdrojom potenciálnych zjednodušení, respektíve redukcií.
VÝCHODISKÁ REGULÁCIE V KONTEXTE „LEPŠEJ REGULÁCIE“
Pojem „lepšia regulácia“ sa zaviedol v súvislosti s iniciatívou Európskej komisie (ďalej len „EK“)
znížiť administratívne zaťaženie v krajinách Európskej únie (ďalej len „EU“). Agenda lepšej regulácie
sa
začala
intenzívne
implementovať
v nadväznosti
na Akčný
plán
Európskej
komisie na znižovanie administratívneho zaťaženia, ktorý predstavila Európska rada v marci
2007. Cieľom tohto materiálu bolo znížiť administratívne zaťaženie v EÚ do roku 2012 o 25 %.
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „MH SR“) chápe lepšiu reguláciu
v širšom kontexte. Pod reguláciou sa zvyčajne chápe akýkoľvek riadený zásah štátu, úprava
a usmernenie. Regulácia v štáte je nevyhnutná pri napĺňaní spoločenských cieľov a zabezpečovaní
verejného záujmu. Pri vymedzení pojmu lepšia regulácia ide teda nielen o zasahovanie štátu
prostredníctvom platných právnych predpisov, ale aj prostredníctvom nelegislatívnych dokumentov.
Vo všeobecnosti je možné povedať, že „lepšia regulácia“ sa zameriava na zlepšenie tvorby verejnej
politiky a regulácií (nielen legislatívneho procesu). Zameriava sa predovšetkým na procesy
a štandardy, ktoré upravujú regulačné rozhodovanie a tým sa snaží ovplyvniť správanie sa
samotných regulátorov a regulačnú prax.4
V zásade ide o skvalitnenie procesu tvorby regulácie tak, aby rozhodnutia či regulovať boli
založené na čo najväčšom množstve informácií a dát vrátane dát o tom, či vôbec daná intervencia
funguje a ako. Podľa definície EK „Agenda lepšej regulácie je založená na transparentnom
navrhovaní a hodnotení politík a legislatívy za pomoci dát a dôkazov, ale i názorov občanov a ďalších
dotknutých subjektov. Zahŕňa všetky sektorové oblasti a jej cieľom je, aby intervencia v podobe
regulácie nešla nad rámec toho, čo je potrebné na dosiahnutie cieľov a priniesla očakávané prínosy
za minimálnu cenu“.5
Slovenská republika s ohľadom na Akčný plán EK na znižovanie administratívneho zaťaženia
prijala v roku 2007 prvý materiál s názvom Agenda lepšej regulácie v Slovenskej republike a
Akčný
program
znižovania
zaťaženia
podnikania
v
Slovenskej
republike
2007 – 2012 (schválené uznesením vlády SR č. 833/2007), ktorý definoval základný rámec rozvoja
danej agendy v SR vrátane jej inštitucionálneho, personálneho a finančného zabezpečenia.6
Koordinátorom procesu znižovania administratívneho zaťaženia podnikania sa stalo MH
SR ako ústredný orgán štátnej správy o. i. pre stratégiu tvorby a podpory podnikateľského prostredia.
Materiál popisoval tiež základné nástroje agendy lepšej regulácie, a to analýzu vplyvov regulácie
(posudzovanie vplyvov – RIA), konzultácie a meranie administratívneho zaťaženia podnikania
pomocou štandardného nákladového modelu (Standard Cost Model – SCM), ktorý využijeme aj my
v našom príspevku na kvantifikáciu administratívneho zaťaženia mikro účtovných jednotiek.
V súlade s cieľom znížiť administratívnu záťaž podnikania o 25 % do roku 2012 realizovalo
MH SR v priebehu rokov 2009 – 2011 prvú a druhú etapu merania administratívnych nákladov
a administratívnej záťaže vyplývajúcich z legislatívy SR. Meranie bolo vykonané s použitím
metodiky SCM.
V rámci prvej etapy bolo zmapovaných 48 právnych predpisov pokrývajúcich 12
najzaťažujúcejších oblastí na základe odporúčaní EÚ (obchodné právo, občianske právo, účtovníctvo,
konkurz a reštrukturalizácia, regulácia trhu, dane, clá a poplatky, regulácia investičných stimulov, iné
finančné predpisy, práca a zamestnanosť, odvody, životné prostredie a duševné vlastníctvo).
Administratívna záťaž podnikateľov vyplývajúca z týchto právnych predpisov bola vyčíslená na 91
mil. EUR, čo predstavovalo 9,2 % celkových administratívnych nákladov, ktoré boli vypočítané vo
výške 992 mil. EUR.7
2

Úrad vlády SR. RIA 2020 Stratégia lepšej regulácie. 2017. Dostupné na internete: <
http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-214964?prefixFile=m_>.
5
Európska komisia. Dostupné na internete: <https://ec.europa.eu/info/law/law-makingprocess/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how_sk>.
6
Úrad
vlády
SR.
2010.
Dostupné
na
internete:
<http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=3901>.
7 Akčný program znižovania administratívneho zaťaženia podnikania v SR – Návrh odporúčaní pre
zníženie administratívnej záťaže podnikateľov, vypracované pre MH SR.
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V druhej etape projektu bolo zmapovaných celkovo 24 právnych predpisov zo sociálnej oblasti
(najmä oblasť BOZP), pričom do merania vstúpilo 12 z nich, z ktorých vyplynulo 156 informačných
povinností. Administratívna záťaž podnikateľov bola identifikovaná vo výške 18 mil. EUR pri
nameraných administratívnych nákladoch 264 mil. EUR.8
V nadväznosti na Akčný program znižovania zaťaženia podnikania v SR 2007-2012 začalo
MH SR v roku 2013 realizovať tretiu etapu merania administratívneho zaťaženia. V rámci tejto etapy
bolo analyzovaných 4 566 relevantných informačných povinností vyplývajúcich z 282 právnych
predpisov, pričom celkové administratívne náklady podnikateľského prostredia boli vyčíslené na
úrovni 2,67 mld. EUR. Celková administratívna záťaž podnikateľského prostredia bola kalkulovaná
na úrovni 10 %, t. j. približne 270 mil. EUR.9
V nadväznosti na výsledky predošlého merania bol 26. marca 2015 poradou vedenia MH SR
schválený materiál Návrh opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia a zníženie
administratívnej záťaže podnikateľov, ktorý obsahoval 62 opatrení upravujúcich plnenie 71
povinností s odhadovanou finančnou úsporou 55 mil. EUR. Z toho odhadovaná finančná úspora pre
podnikateľov v súvislosti s daňovými povinnosťami je 6,5 mil. EUR.10 Opatrenia z tretej
etapy merania administratívneho zaťaženia podnikania boli doplnené o opatrenia z analýzy kritických
oblastí regulácie a o podnety z podnikateľského prostredia.11
Počas tretej etapy bola pripravená aj tzv. kalkulačka nákladov, ktorá zjednodušuje výpočet
nákladov vyplývajúcich z plnenia regulácií. Kalkulačka nákladov je využívaná pri posudzovaní vplyvov
na podnikateľské prostredie. Vypracovaná bola tiež štandardizácia časových náročností
typických informačných povinností12, ktorú je možné použiť pri kvantifikácii nákladov v prípade
absencie informácie o čase, ktorý je potrebný na splnenie tej ktorej povinnosti.
V roku 2017 bol uznesením vlády SR č. 327/2017 schválený súbor ďalších 35 opatrení
na zníženie regulačného zaťaženia a zlepšenie podnikateľského prostredia v SR v rámci
materiálu Návrh opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia, ktoré by mali celkovo úsporu
pre všetkých podnikateľov vo výške cca 38 mil. EUR.13
Z vyššie uvedeného vyplýva, že hlavnou cieľovou skupinou politík znižovania administratívnej
záťaže sú podniky.
MEDZINÁRODNÉ
POROVNANIE
POSTAVENIA
SLOVENSKA
V OBLASTI
ADMINISTRATÍVNEJ ZÁŤAŽE
Nielen EK, ale aj Svetová banka pristúpila k meraniu regulácie zo strany štátu, ktorá do
značnej miery ovplyvňuje existenciu malých a stredných podnikov. Meranie vykonáva
prostredníctvom Indexu Ease of Doing Business v 190 krajinách sveta. Tento index je zostavený na
základe empirického skúmania optimálneho stavu regulácie a skladá sa z 10 sub-indexov (začatie
podnikania, stavebné povolenia, prístup k úverom, ochrana investorov, cezhraničný obchod, dane,
…). V oblasti daní Svetová banka pristúpila k meraniu daní a povinných príspevkov, ktoré musí
stredne veľká spoločnosť zaplatiť v danom roku, ako i k meraniu administratívnej záťaže platenia
týchto daní a príspevkov. Pod daňami a povinnými príspevkami pritom rozumie daň z príjmov
právnických osôb, dane z nehnuteľností, dane z prevodu nehnuteľností, dane z kapitálového príjmu,
3

MH SR, 2011. Akčný program znižovania administratívneho zaťaženia podnikania v SR – Záverečná
analytická správa z merania administratívnych nákladov (2. etapa projektu), 2011.
9 MH SR, 2013. Informácia o výsledkoch merania administratívnych nákladov podnikania. Dostupné
na internete: <http://www.mhsr.sk/informacia-o-vysledkoch-merania-administrativnych-nakladovpodnikania>.
10 MH SR, 2015. Návrh opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia a zníženie administratívnej
záťaže podnikateľov. Dostupné na internete: <http://www.mhsr.sk/uploads/files/940GkmWT.pdf>.
11 Úrad vlády SR. 2017. Správa o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike s návrhmi
na
jeho
zlepšovanie.
Dostupné
na
internete:
<http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-195338?prefixFile=m_>.
12 Štandardizácia časovej náročnosti je súčasťou Analýzy na podnikateľské prostredie v JM 2015 .
Dostupné
na
internete:
<http://www.mhsr.sk/podnikatelske-prostredie/jednotnametodika/dokumenty>.
13 http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26663
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dane z dividend, dane z finančných transakcií, dane za odvoz odpadu, cestné dane, príspevky do
sociálneho systému pre zamestnancov a ďalšie menšie typy poplatkov. 14
Základné charakteristiky modelovej spoločnosti pre výpočet daňového zaťaženia podľa
Svetovej banky sú:
•
spoločnosť s ručením obmedzeným,
•
podniká v najväčšom meste v ekonomike,
•
5 spoločníkov (fyzických osôb),
•
podniká vo veľkoobchode,
•
60 zamestnancov;
•
dosahuje obrat vo výške 1050 násobku národného HDP na obyvateľa,
•
v prvom roku podnikania dosiahne stratu,
•
hrubá marža spoločnosti predstavuje 20 % (obrat je vo výške 120 % nákladov na predané
tovary).
Na základe tejto spoločnosti sú následne hodnotené štyri parametre s rovnakou váhou 25 %,
v celkovom hodnotení:
1. Úplná daňová záťaž spoločnosti (% zisku) - je sumou všetkých daní, ktoré spoločnosť
znáša. Daň z príjmu, sociálne príspevky a odvody platené zamestnávateľom (vrátane
povinných príspevkov do súkromných dôchodkových účtov), dane z nehnuteľností, dane z
obratu a ostatné menšie dane (dane za odvoz odpadu, cestné dane).
2. Počet hodín potrebných pre prípravu daňových priznaní a dokumentov a zaplatenia
daní (v hodinách) - zahŕňa čas a s tým súvisiaci časový náklad potrebný na prípravu,
podanie a zaplatenie 3 hlavných typov daní – dane z príjmu, dane z pridanej hodnoty a
odvodov za zamestnancov.
3. Počet potrebných platieb dane - odráža celkový počet potrebných platieb na splnenie
daňových a odvodových povinností, spôsob platieb, frekvenciu platieb, frekvenciu
oznamovacích povinností a počet štátnych úradov, s ktorými spoločnosť prichádza do
kontaktu.
4. Poregistračné procesy (vrátenie DPH, daňový audit, administratívne daňové
odvolanie) - čas potrebný na splnenie uplatnenia náhrady DPH (vypĺňanie výkazov), čas,
ktorý uplynie od uplatnenia náhrady o vrátenie DPH a získania peňazí.
Podľa indexu Ease of Doing Business pri porovnaní vzdialenosti od ideálnej hranice platenia
daní z hľadiska výšky daní a jednoduchosti ich platenia je Slovensko spolu s ostatnými krajinami V4
(Poľsko, Maďarsko, Česká republika) takmer na chvoste EÚ v intervale 74 % až 83 % hodnotenia
najlepšej ekonomiky sveta. Pod ideálnou hranicou rozumieme najlepšie hodnotenú krajinu sveta. Za
skupinou V4 zaostalo z krajín EÚ už iba Bulharsko a Taliansko. Najlepšie hodnotenými štátmi EÚ v
oblasti platenia daní sú Írsko, Dánsko, Spojené kráľovstvo, Fínsko, Lotyšsko, Luxembursko,
Holandsko a Estónsko.15
Index Ease of Doing Business meria aj celkovú daňovú záťaž (vrátane odvodov) v jednotlivých
krajinách EÚ vyjadrenú ako percento podielu na zisku spoločnosti. Modelová spoločnosť podľa
Svetovej banky zaplatí na Slovensku 51,6 % zo svojho podnikateľského zisku na všetky daňové,
odvodové a poplatkové povinnosti, čo je významne viac ako priemer EÚ-28, ktorý je na úrovni 42,9
% a mierne viac ako priemer V4, ktorý je 47,1 %. Inými slovami, Slovensko je 5. krajinou v poradí s
najvyšším úplným daňovo-odvodovým zaťažením v rámci krajín EÚ. Na základe vyššie uvedeného
môžeme označiť tvrdenia o nízkom daňovom zaťažení na Slovensku v porovnaní s EÚ, ktoré sú často
používané slovenskými politickými elitami ako argument pri zavádzaní opatrení zvyšujúcich podiel
tohto zaťaženia, za nesprávne z pohľadu reálneho dopadu na podnikateľské subjekty. 16
Svetová banka. 2018. Distance to Frontier and Ease of Doing Business Ranking. Dostupné na
internete:
<http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/AnnualReports/English/DB18-Chapters/DB18-DTF-and-DBRankings.pdf>.
15 Svetová banka, PriceWaterhouseCoopers. 2017. Paying Taxes 2017. Dostupné na internete:
<http://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/pdf/pwc-paying-taxes-2017.pdf>.
16 Svetová banka, PriceWaterhouseCoopers. 2017. Paying Taxes 2017. Dostupné na internete:
<http://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/pdf/pwc-paying-taxes-2017.pdf>.
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MERANIE ADMINISTRATÍVNEJ ZÁŤAŽE
Meranie administratívnej záťaže u mikro účtovných jednotiek je realizované modelom SCM,
ktorý sa medzinárodne osvedčil ako nástroj vyčíslenia administratívneho bremena a prináša viacero
poznatkov aj o kvalitatívnom aspekte tohto zaťaženia.
4

4.1

Metodológia
SCM je nástroj lepšej regulácie zameraný na identifikovanie a meranie administratívnej
záťaže, ktorá vzniká novou legislatívou a využíva sa pri ex ante posudzovaní vplyvov a ex post
zjednodušovaní legislatívy. Jeho základným princípom je rozloženie legislatívy na komponenty, ktoré
sa dajú skúmať z hľadiska časovej a finančnej náročnosti na ich cieľovú skupinu. Tieto komponenty
sa nazývajú Informačné povinnosti (IP) a skladajú sa z jednotlivých požiadaviek na dáta, ktoré musí
podnik štátnej správe dodať, aby bolo možné poskytnúť službu.
Podstatou kvantifikácie administratívnej záťaže prostredníctvom modelu SCM je odmeranie
časovej náročnosti (H) plnenia danej informačnej povinnosti vyjadrenej v hodinovej mzde (T) a
externých nákladov spojených s plnením danej povinnosti (E), ktoré môžeme rozdeliť na priame
finančné náklady (pokuty pri oneskorenom podaní daňového priznania, pokuty za dodatočné podanie
daňového priznania a pod.) a nepriame finančné náklady (náklady na vybavenie prevádzky ERP
a VRP a pod.). Výsledná administratívna záťaž je následne vynásobená frekvenciou (F) opakovania
sa informačnej povinnosti na ročnej báze a veľkosťou cieľovej skupiny informačnej povinnosti v
národnom meradle (N). Výsledkom je ročná administratívna záťaž danej informačnej povinnosti na jej
cieľovú skupinu.
Kvantifikáciu administratívneho zaťaženia na 1 informačnú povinnosť môžeme zapísať
nasledujúcim vzorcom:17
AZ = P*Q
[1]
Pričom P predstavuje cenu, t. j. náklady, ktoré podnikateľom vzniknú v súvislosti so splnením
si informačnej povinnosti. Cenu informačnej povinnosti vypočítame:
P = (H*T)+E
[2]
kde,
H – čas
T – mzda
E – externé náklady
Počet Q splnených informačných povinností sa vypočíta:
Q = F*N

[3]

kde,
F – frekvencia
N – cieľová skupina
V príspevku sme pristúpili ku kvantifikácii administratívnej záťaže, ktorá súvisí s daňovými
povinnosťami u vybraných mikro účtovných jednotiek.
Výber vzorky kvalitatívneho prieskumu prebiehal podľa vopred zvolených kritérií. Minimálne
požiadavky boli, aby bol výber cieľových účtovných jednotiek obmedzený z hľadiska veľkosti podniku
na skupinu mikro účtovných jednotiek, a aby z hľadiska právnej formy zahŕňal len spoločnosti
s ručením obmedzeným. V rámci cieľovej vzorky bolo potrebné zabezpečiť sektorovú a existenčnú
rôznorodosť. Minimálne polovica skúmanej vzorky subjekty mala predstavovať začínajúcich
podnikateľov (s obdobím podnikania do troch rokov).
Pri výbere vzorky mikro účtovných jednotiek pre meranie administratívnej záťaže sme dbali na
tieto spoločné znaky:
•
právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným,
•
podnikajú v najväčšom meste na Slovensku,
•
zamestnávajú do 9 zamestnancov,
•
aspoň polovica sú začínajúci podnikatelia,
HARGAŠ, J.: Znižovanie administratívnej záťaže a nástroje eGovernmentu. In: eFOCUS, 2008, č.
4, s. 76.
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•
•
•

podnikajú v rozličných odvetviach,
dosahujú rôzni obrat,
majú rôzne postavenie k DPH.

V nasledujúcej tabuľke je uvedený stručný prehľad respondentov, ako aj ich charakteristika v
zmysle požadovaných kritérií.

Respondent

Právna
forma

Rok
vznik
u

Odvetvie

Počet
zamestnancov

1.

s.r.o.

2011

taxi služby

1

Obrat
podľa
zákona č.
431/2002
Z.z. (EUR)
700 tis.

2.

s.r.o.

2017

služby

0

700 tis.

3.

s.r.o.

2015

stavebné práce

0

4.

s.r.o.

2015

právne služby

5.

s.r.o.

2009

právne služby

6.

s.r.o.

2016

7.

s.r.o

2015

8.

s.r.o.

9.

s.r.o.

10.

s.r.o.

1997

11.

s.r.o.

2012

12.

s.r.o.

2009

13.

s.r.o.

14.

s.r.o.

15.

Obrat za
rok 2017
(EUR)

Postavenie
k DPH

16 784

neplatca

56 817

platca

700 tis.

32 287

platca

8

700 tis.

1 615 185

platca

2

700 tis.

75 830

platca

výroba

0

700 tis.

924

platca

služby

3

700 tis.

273 094

platca

2016

služby

2

700 tis.

80 850

platca

2017

0

700 tis.

4 236

platca

0

700 tis.

45 027

neplatca

2

700 tis.

45 027

neplatca

2

700 tis.

33 866

neplatca

2008

reklama
vydavateľská
činnosť
zdravotná
starostlivosť
zdravotná
starostlivosť
služby

1

700 tis.

148 137

platca

2012

pohostinstvo

2

700 tis.

20 455

platca

s.r.o.

2014

2

700 tis.

285 028

platca

16.

s.r.o.

2017

1

700 tis.

13 720

neplatca

17.

s.r.o.

2016

4

700 tis.

103 348

platca

18.

s.r.o.

2016

9

700 tis.

17 868

platca

19.

s.r.o.

2012

obchod
projektová
činnosť
servis vozidiel
rýchle
občerstvenie
obchod

2

700 tis.

45 500

platca

20.

s.r.o.

2005

právne služby

3

700 tis.

22 546

neplatca

Tabuľka 1: Vzorka mikro účtovných jednotiek
Výsledky výskumu
Pred vyčíslením administratívnej záťaže mikro účtovných jednotiek sme zmapovali právne
predpisy v oblasti daní, a to konkrétne: zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov,
zákon o správe daní, zákon o spotrebnej dani a zákon o dani z motorových vozidiel, z ktorých nám
vyplynulo 18 informačných povinností (skladajú sa z jednotlivých požiadaviek na dáta, ktoré musí
podnik štátnej správe dodať, aby bolo možné poskytnúť službu).
4.2

zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
Registrácia pre platcovstvo DPH
Podanie priznania k DPH
Podanie KVDPH
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Podanie SV DPH
zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
Registrácia DIČ
Mesačný prehľad o úhrne príjmov zo závislej činnosti
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov FO
Podať účtovnú závierku
Podať daňové priznanie k dani z príjmov PO
zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní
Zriadenie elektronickej komunikácie
Predloženie plnomocenstva
Žiadosť o odklad platenia dane
Oznámenie správcovi dane zmeny skutočností uvedených pri registrácii
zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
Podanie priznania k spotrebnej dani
Podať žiadosť na CÚ o vydanie povolenia na predaj
Oznámiť CÚ svoje údaje
Oznámiť CÚ adresu umiestnenia prevádzkarne
zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel
Podanie priznania k cestnej dani
Tabuľka 2: Informačné povinnosti v súvislosti s daňovými povinnosťami
Pri výpočte administratívnej záťaže musíme brať na zreteľ rozdiel medzi administratívnymi
nákladmi a administratívnou záťažou. Pojem administratívna záťaž úzko súvisí s pojmom
administratívne náklady. Tieto však podnikateľ vníma ako opodstatnené. Administratívna záťaž je
naopak tá časť nákladov, ktorá by podnikateľovi nevznikala, pokiaľ by nebola zakotvená v zákone,
pretože by súvisiacu agendu sám z vlastnej iniciatívy nevykonával. Ako príklad môžeme uviesť
registračnú povinnosť pre daň z pridanej hodnoty. Podľa § 4 ods.1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty je „zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň
v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle
zdržiava, a ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych
mesiacov obrat 49 790 EUR, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň.“ 18 Ak
by podnikateľovi takáto povinnosť zo zákona nevyplynula, nemusel by vykonať administratívne
činnosti súvisiace s registráciou pre daň, ktorými sú: spísanie žiadosti o registráciu pre daň, príprava
podkladov k preukázaniu obratu (zoznam vystavených faktúr, výpisy z bankového účtu, hlavná kniha,
zmluvy s dodávateľmi, objednávky na budúce zákazky, pracovné zmluvy, zmluva o sídle), priloženie
kópie z obchodného registra, čas strávený pri miestnom zisťovaní.
Posledné známe vyčíslenie administratívnej záťaže vykonané MH SR bolo v roku 2013, kedy
celková administratívna záťaž bola vo výške 10 % z celkových administratívnych nákladov, pričom
MHSR nešpecifikuje výšku administratívnej záťaže v oblasti daní. Od roku 2013 sa MH SR zameriava
už len na kvantifikáciu finančnej úspory pre podnikateľov v súvislosti s daňovými povinnosťami. Práve
z tohto dôvodu, sme sa rozhodli pristúpiť k vyčísleniu administratívnej záťaže u mikro účtovných
jednotiek v súvislosti s daňovými povinnosťami, a taktiež z dôvodu zdokonaľovania elektronizácie
v daňovej správe, ktorá by mala napomôcť k znižovaniu administratívnej záťaže v tejto oblasti.
V našom výskume za administratívne náklady mikro účtovných jednotiek považujeme náklady
súvisiace s vedením účtovníctva, keďže mikro účtovné jednotky náklady v oblasti daní prenášajú na
účtovnícke firmy. Priemernú výšku administratívnych nákladov pripadajúcu na jednu mikro účtovnú
jednotku sme vyčíslili v sume 2 500 EUR/rok. Pričom administratívna záťaž pripadajúca na jednu

18

Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
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mikro účtovnú jednotku je vo výške 252,80 EUR/rok, čo predstavuje 10,11 % z celkových
administratívnych nákladov.
Pre lepšiu predstavu nákladovosti administratívneho zaťaženia mikro účtovných jednotiek
môžeme toto zaťaženia prirovnať k priemernému dosiahnutému zisku skúmaných podnikov. Z čoho
nám vyplýva, že 3 % z podnikateľského zisku pripadá na administratívne zaťaženie, pričom 30 %
predstavujú administratívne náklady.
ZÁVER
Slovenská republika sa od roku 2007 usiluje o znižovanie administratívneho zaťaženia
podnikania s ohľadom na Akčný plán EK na znižovanie administratívneho zaťaženia.
Pre posilnenie úlohy „lepšej regulácie“ je potrebné nasledovať myšlienku, ktorú už spomenul
Montesquieu, keď uznal, že zbytočné zákony oslabujú nevyhnutné.19
Verejná a politická diskusia sa v súčasnosti zameriava na to, ako vytvoriť regulačný rámec,
ktorý by umožnil vytvorenie a vykonávanie účinných verejných politík, v ktorých by sa administratívne
zaťaženie udržalo na minimum, ak nie úplne vymizlo. Hodnotenie existujúcich politík zameraných na
znižovanie administratívneho zaťaženia by malo slúžiť ako usmernenie pre ďalšie smerovanie politík
v tejto oblasti, pričom na zreteľ by sa malo vziať to, čo bolo v minulosti urobené (dobré alebo zlé), čo
ešte treba urobiť a spôsoby, ako dosiahnuť stanovené politické ciele.
Z nášho výskumu vyplýva, že administratívna záťaž skúmaných mikro účtovných jednotiek
predstavuje 10,11 % celkových administratívnych nákladov. Tento údaj je pre nás východiskovým
bodom pre ďalšie skúmanie administratívnej záťaže mikro, malých a stredných účtovných jednotiek
na Slovensku v priebehu času, kedy predpokladáme efektívnejšie využívanie informačných
a komunikačných technológií v daňovej správe a tým pádom aj znižovanie úrovne administratívnej
záťaže.
Ďalším zistením ku ktorému sme dospeli je, že 3 % z podnikateľského zisku pripadá na
administratívne zaťaženie, pričom 30 % predstavujú administratívne náklady. Avšak toto prirovnanie
k zisku, ktoré využíva aj pri medzinárodnom porovnávaní Svetová banka, nepovažujeme za
spoľahlivý údaj, keďže podniky si daňovou optimalizáciou môžu upravovať svoj výsledok
hospodárenia.
Pre zníženie administratívneho zaťaženia by sme odporúčali odstrániť napr. zbytočné
podávanie nulových daňových priznaní k dani z príjmov; podávanie ročného zúčtovania, keďže sa
mesačne podávajú prehľady o príjmoch zo závislej činnosti; zbytočné predĺženie doby archivácie
účtovných dokladov z 5 rokov na 10 rokov, pričom v roku 2015 bola táto doba naopak znížená z 10
rokov na 5 rokov a od tohto roku nanovo predĺžená. Veľmi podstatným administratívnym zaťažením
je aj zavedenie dane z dividend, ktorou pribudla povinnosť podať daňové priznanie. Taktiež by sme
odporúčali daňovej správe zavedenie nových informačných technológií, napr. technológie blockchain
v oblasti výberu daní a zvážiť intenzívnejšiu výmenu informácií medzi daňovou správou a tretími
stranami (napr. Sociálnou poisťovňou).
5
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POHĽADY NA INVESTIČNÉ BANKOVNÍCTVO S DÔRAZOM NA
VYBRANÉ INVESTIČNÉ SLUŽBY A INVESTIČNÉ ČINNOSTI1
Ľubomír Čunderlík, Peter Rakovský
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Abstract: The subject of the article is the definition of the economic and financial understanding of
investment banking, especially with the emphasis on the types of activities which are provided in the
context of investment banking. Following the legal regulation, we characterize the universal banking
model, the strictly separate investment and commercial banking model, the bank holding company
model and the model of the subsidiary. We do not forget functional and institutional definition in the
article. Subsequently, we focus on selected investment services and activities, especially portfolio
management and the transmission of client orders with regard to their legal definition.
Abstrakt: Predmetom článku je vymedzenie ekonomického a finančno - právneho chápania
investičného bankovníctva a to najmä s dôrazom na druhy činností, ktoré sú v rámci investičného
bankovníctva poskytované. V nadväznosti na právnu reguláciu charakterizujeme model
univerzálneho bankovníctva, model striktne oddeleného investičného a komerčného bankovníctva,
model bankovej holdingovej spoločnosti a model dcérskej spoločnosti. V texte článku
neopomenieme ani funkčné a inštitucionálne vymedzenie. Následne sa venujeme vybraným
investičným službám a činnostiam a to najmä riadenie portfólia a prijatie a postúpenie pokynu
klienta s ohľadom na ich legislatívne vymedzenie.
Kľúčové slová: investičné bankovníctvo, finančný nástroj, banka, investičné činnosti
Key words: investment banking, financial instrument, bank, investment activities
ÚVOD
V trhovej ekonomike subjekty s dočasne voľnými finančným prostriedkami (veritelia na
peňažnom trhu, investori na kapitálovom trhu) poskytujú na finančnom trhu disponibilné zdroje
subjektom s nedostatkom finančných prostriedkov (dlžníci na peňažnom trhu, emitenti na kapitálovom
trhu). V teórii sa vymedzuje tento ekonomický proces ako finančné investície. Investovaním sa pritom
rozumie použitie peňazí na nákup takých aktív, ktoré prinesú v budúcnosti zhodnotenie – kapitálový
výnos. Pri jeho realizácii zastávajú významné postavenie práve inštitucionálni sprostredkovatelia
finančných služieb (finanční intermediári), ktorí poskytujú rôzne finančné služby. 2
Významnou časťou týchto služieb je aj tzv. investičné bankovníctvo (investment
banking). Inštitút investičného bankovníctva je ekonomicko-právnou kategóriou a zaužívaným
pojmom. Pri snahe o jeho právne relevantné vymedzenie je potrebné aplikovať interdisciplinárny
prístup a využiť existujúce teórie prevažne dominujúce v ekonomických vedných disciplínach (aj keď
nejednotné), ktoré napriek rozdielnym interpretáciám determinujú jeho hlavné znaky.
Činnosti a služby, ktoré z funkčného hľadiska tvoria obsah investičného bankovníctva,
možno vymedziť výpočtom kogentne upravených a právne harmonizovaných investičných služieb,
investičných činností a vedľajších služieb v zákone č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch
a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
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 V našich podmienkach však medzi nich nemožno zaraďovať tzv. finančných agentov, ktorí
neinvestujú ani nezhodnocujú, ale výlučne sprostredkujú možnosť uzavrieť zmluvu o poskytnutí
finančnej služby a tým distribuujú finančné produkty a služby s nimi súvisiace. Podobne možno
hovoriť aj v prípade tzv. finančných poradcov.
1
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v znení neskorších predpisov (ďalej tiež len „zákon o cenných papieroch“). Tieto služby a činnosti sú
rôznorodé, často medzi sebou korelujú, avšak je dôležité ich vo vzájomnej súvislosti odlišovať.
Ekonomický pohľad na investičné bankovníctvo
Podľa Slovníka bankových a finančných služieb sa pod heslom investičné bankovníctvo
chápe financovanie kapitálových požiadaviek podniku.3 Takéto ponímanie je však veľmi široké
a nereflektuje špecifiká služieb investičného bankovníctva. Niektoré definície v ekonomickom zmysle
kladú dôraz na druh činností, ktoré sú v rámci investičného bankovníctva poskytované. Na základe
toho sa investičným bankovníctvom chápe proces analýzy a výberu spôsobu financovania emitenta
(napr. autori W. F. Sharpe, G.J. Alexander), aktivity alebo transakcie zahŕňajúce vydávanie
investičných titulov, vlastné a sprostredkovateľské obchody s nimi, analýzu a správu investičných
titulov, t.j. emisné obchody, obchody na sekundárnych trhoch, investičné poradenstvo a analýzy a
depotné obchody, sprostredkovanie fúzií a akvizícií (napr. P. Musílek, Z. Revenda). Iné ekonomické
definície kombinujú ako určujúce znaky súhrn činností a produktov iba určitých finančných
sprostredkovateľov – bánk (S. Polouček4, V. Dufala). Naopak ďalšie ho vymedzujú ako špecifický
okruh činností nezávisle od subjektu, ktorý ich vykonáva, t. j. vždy nemusí ísť výlučne o investičnú
banku.
Možno konštatovať, že sa ustálili nasledovné ekonomické definície investičného
bankovníctva, v ktorých dominuje funkčné hľadisko5: a) najširšia, ktorá zahŕňa všetky operácie
s cennými papiermi, hypotekárne bankovníctvo a poistenie, b) súhrn všetkých činností na kapitálovom
trhu, c) súhrn výlučne vybraných činností na kapitálovom trhu, d) najužšie vymedzenie, ktoré zahŕňa
iba emisné obchody a obchodovanie na sekundárnom trhu.6 Funkčné hľadisko v sebe niekedy zahŕňa
popri činnostiach aj tvorbu samotných finančných produktov (product governance 7) vrátane
finančných inovácií, resp. fin-tech (finančné deriváty, tradičná a syntetická sekuritizácia,
crowdfunding, ktorý v sebe involvuje aj prvky regulácie investičných služieb a verejnej ponuky
majetkových hodnôt8).
Ich spoločným znakom je činnosť, ktorá musí mať vzťah k cenným papierom, resp. širšie
k finančnému nástroju, prevažne so strednodobou a dlhodobou lehotou splatnosti. Na základe toho
možno usudzovať, že vo vzťahoch investičného bankovníctva dominuje predovšetkým vzťah ku
kapitálovému trhu ako ku trhu so strednodobým a dlhodobým kapitálom. Za rozhodujúci subjekt, ktorý
tieto činnosti vykonáva, sú vo všeobecnosti považované banky, a to buď výlučne, alebo popri iných
subjektoch kapitálového trhu.
Ťažiskom činnosti bánk sú klasické bankové obchody, resp. primárne bankové činnosti,
ktoré spočívajú v prijímaní vkladov a poskytovaní úverov. Túto oblasť činnosti bánk tradične
označujeme ako komerčné bankovníctvo, pričom zdrojom jeho výnosu je úrokový rozdiel a zdrojom
jeho rizika úverové riziko. Ostatné bankové obchody sa označujú ako sekundárne a tá časť z nich,
ktorej zdrojom výnosu je sprostredkovateľská provízia alebo rozdiel medzi nákupným a predajným
kurzom (spread) a ktorá je vystavená trhovému (investičnému) riziku, sa potom označuje ako
investičné bankovníctvo. Funkčné hľadisko bankového systému určuje vzťah medzi komerčným a
investičným bankovníctvom.
2.

ROSENBERG, J. M. Slovník bankovních a finančních služeb. 2. díl. Praha: Victoria Publishing,
1992, s. 115. ISBN 80-85605-01-5.
4 Napríklad POLOUČEK a kol. Peniaze, banky, finančné trhy. Bratislava: Iura Edition, 2010, 480 s.
ISBN 978-80-8078-305-1.
5 Týkajúce sa funkcie v zmysle činnosti, úkonov a úloh. Pozri k významu funkcie PIŤOVÁ, M., PIŤO,
V. Slovník cudzích slov. Bratislava: Jazykové vydavateľstvo KNIHA-SPOLOČNÍK, 2001, s. 199-200.
ISBN: 8088814162,
6 CHOVANCOVÁ, B. a kol. Investičné a hypotekárne bankovníctvo. I. Investičné bankovníctvo.
Bratislava: Iura Edition, spol. s r.o., 2008, s. 13. ISBN 978-80-8078-223-8.
7
V tomto zmysle chápe tvorbu finančných nástrojov ako súvisiacu činnosť investičných spoločností
smernica MiFID II.
8 Pozri napríklad SARIA, G. – STOCKER, F. a kol. Unternehmensanleihen und Crowdfunding.
Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen und Aspekte. Wien: Manz´sche Verlags- und
Universitätsbuchhandlung GmbH, 2015, s. 216. ISBN 978-3-214-01195-6.
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V nadväznosti na právnu reguláciu ich vzťahu potom klasifikujeme modely investičného
bankovníctva:9
1. Model univerzálneho bankovníctva, v ktorom je banka oprávnená vykonávať činnosti
komerčného aj investičného bankovníctva (univerzálny bankový systém). Tento model je
charakteristický pre kontinentálnu Európu (vrátane SR) a jeho nevýhody spočívajú v potenciálnom
konflikte záujmov, obmedzovaní trhovej konkurencie (vznik oligopolov) a systémovom riziku (doktrína
too big to fail).
2. Model striktne oddeleného investičného a komerčného bankovníctva (špecializovaný
bankový systém). Tento model je typický pre USA, Veľkú Britániu, Japonsko niektoré ďalšie krajiny
ovplyvnené angloamerickým právnym systémom. [V USA vznikol regulatórne ako dôsledok veľkej
hospodárskej krízy na základe zákona „Banking Act“ z roku 1933 (Glass-Steagall Act). Postupne však
došlo k liberalizácii investičného bankovníctva a v roku 1999 prijatím zákona „Financial Services
Modernization Act“ (Gramm-Leach-Bliley Act) k jeho modifikácii na bankový holdingový model. Po
vypuknutí finančnej krízy boli opätovne zavedené zákonom z roku 2010 obmedzenia súvisiace
s obchodovaním na vlastný účet (Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act).].
3. Model dcérskej spoločnosti (zmiešaný model bankovníctva), v ktorom materská
spoločnosť (banka) vykonáva komerčné bankovníctvo a dcérska spoločnosť sa špecializuje na služby
investičného bankovníctva.
4. Model bankovej holdingovej spoločnosti, v ktorom materská spoločnosť ovláda dcérske
spoločnosti, ktorými sú komerčná banka a investičná banka.
Finančno-právny pohľad na investičné bankovníctvo
Právne vymedzenie investičného bankovníctva by malo vychádzať z uvedených
ekonomických východísk, avšak s dôrazom na exaktnosť, jednoznačnosť a koreláciu na národnú
právnu úpravu.10 V súčasnosti neexistuje zákonné vymedzenie kapitálového trhu ani
investičného bankovníctva. Z pohľadu práva má pre funkčné a inštitucionálne vymedzenie
investičného bankovníctva zásadný význam verejnoprávna regulácia výkonu jeho činností subjektmi
na to oprávnenými (regulatórny prístup), ktorá sa nachádza v zákonoch regulujúcich kapitálový trh.
Tento prístup vykazuje znaky zvýšenej miery ingerencie verejnej moci (v zastúpení orgánom dohľadu
nad finančným trhom – Národnej banky Slovenska/NBS) do podnikania vybraných subjektov
pôsobiacich na finančnom trhu. Na základe toho budeme pozornosť venovať verejnoprávnym
otázkam investičného bankovníctva. Právne vzťahy súvisiace so zmienenými ekonomickými
kategóriami v tomto kontexte možno následne zaradiť do verejnoprávnej úpravy kapitálového trhu –
verejného práva kapitálového trhu, resp. širšie práva finančného trhu ako nefiskálnej časti
finančného práva. Typickou pre túto oblasť je verejnoprávna (administratívnoprávna) metóda
regulácie vzťahov, ktoré majú mocenský a imperatívny charakter, vyúsťujú do individuálneho
správneho aktu a v ktorých sa uprednostňuje verejný záujem pred súkromným záujmom.
Verejnoprávna úprava kapitálového trhu je značne rozštiepená. Jej základom sú
predovšetkým zákony regulujúce jednotlivých finančných sprostredkovateľov kapitálového trhu a ich
činnosť:
zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch,
zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch),
zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov,
zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní.
Na základe uvedených skutočností sa v nasledovnom zameriame na finančno-právne
vymedzenie investičného bankovníctva.
3.

VESELÁ, J. Investování na kapitálových trzích. Praha: ASPI, a.s. 2007, s. 672. ISBN: 807-357-2976.
Slovenská právna úprava je v tejto oblasti harmonizovaná najmä premietnutím smernice č.
2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID II) a nariadením č. 600/2014 z
15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi s účinnosťou od 3.1.2018 do zákona o cenných
papieroch a investičných službách jeho novelou č. 237/2017 Z. z.
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Právne vymedzenie – funkčný pohľad na investičné bankovníctvo
Činnosti a služby, ktoré tvoria obsah investičného bankovníctva, môžeme v kontexte
slovenskej právnej úpravy de lege lata ohraničiť taxatívnym výpočtom investičných služieb,
investičných činností a vedľajších služieb podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o cenných papieroch.11 Takáto
definícia predstavuje finančno-právne funkčné vymedzenie investičného bankovníctva
prostredníctvom vybraných aktivít kapitálového trhu – investičných služieb, investičných
činností a vedľajších služieb. Možno ju súčasne stotožniť s dominujúcim funkčným vymedzením
investičného bankovníctva v ekonomickom zmysle, ktoré chápe investičné bankovníctvo ako súhrn
vybraných činností na kapitálovom trhu. Na základe toho do tejto množiny činností nezaraďujeme
kolektívne investovanie (alebo inú kolektívna správu majetku), hypotekárne bankovníctvo,
investičné životné poistenie ani iné finančné služby. Tieto aktivity v sebe totiž väčšinou
kumulatívne nevykazujú bezprostredný vzťah k finančnému nástroju (cennému papieru) ani
individuálny sprostredkovateľský vzťah ku klientovi, pri ktorom je potrebné následne dodržiavať
súvisiace zásady zaobchádzania s klientmi (napr. pravidlo best execution).
Investičné služby a investičné činnosti je možné poskytovať výlučne na základe príslušného
povolenia (autorizácie vstupu na trh). Vedľajšie služby nemožno vykonávať samostatne od
investičných služieb a osoba, ktorá žiada o príslušné povolenie, musí požiadať o získanie
oprávnenia poskytovať aspoň jednu investičnú službu, s ktorou vedľajšia služba môže súvisieť. 12
Náplň investičných služieb je determinovaná ich ekonomickým účelom a práva a povinnosti
zúčastnených strán tvoria obsah pomenovaných, prípadne nepomenovaných zmlúv o poskytnutí
investičných služieb (napr. zmluva
o riadení portfólia, komisionárska zmluva o obstaraní
kúpy/predaja finančného nástroja). Prostredníctvom ich ekonomických funkcií ich možno vo
všeobecnosti označiť ako vlastné a sprostredkovateľské obchody, individuálna správa aktív (private
asset management), poradenské služby, emisné obchody, depotné obchody, nákup na úver (margin),
prázdny predaj (short selling), vypracúvanie investičných odporúčaní, súvisiace devízové operácie a
rôzne ďalšie súvisiace služby. Rozhodujúcim determinantom finančno-právneho funkčného
vymedzenia je výpočet aktivít, ktoré sa poskytujú v rámci investičného bankovníctva, avšak bez
ohľadu na to, kto je oprávnený na základe príslušného povolenia tieto služby poskytovať, tzn. bez
ohľadu na povahu subjektu poskytujúceho investičnú službu/činnosť.
3.1

Právne vymedzenie – inštitucionálny pohľad na investičné bankovníctvo
V nadväznosti na funkčné hľadisko, teda ktoré subjekty sú oprávnené na poskytovanie
uvedených služieb investičného bankovníctva (t.j. investičných služieb, investičných činností
a vedľajších služieb; ďalej súhrnne aj ako „investičné služby“), môžeme dospieť k finančno-právnemu
inštitucionálnemu vymedzeniu investičného bankovníctva prostredníctvom poskytovateľov
investičných služieb. Nie všetci poskytovatelia investičných služieb môžu realizovať úplne všetky
investičné služby. Takýchto poskytovateľov investičných služieb môžeme identifikovať nielen v
3.2

Podľa § 6 ods. 1 sú investičnými službami a investičnými činnosťami: a) prijatie a postúpenie
pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov, b) vykonanie pokynu
klienta na jeho účet, c) obchodovanie na vlastný účet, d) riadenie portfólia, e) investičné poradenstvo,
f) upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku, g) umiestňovanie
finančných nástrojov bez pevného záväzku, h) organizovanie mnohostranného obchodného systému,
i) organizovanie organizovaného obchodného systému .
Vedľajšími službami sú: a) úschova a správa finančných nástrojov, vrátane držiteľskej správy, b)
poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s finančným nástrojom,
ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu, c) poskytovanie poradenstva
v oblasti štruktúry kapitálu, stratégie podnikania, poradenstva týkajúceho sa zlúčenia, splynutia,
premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku, d) vykonávanie obchodov s devízovými
hodnotami, spojenými s investičnými službami, e) vykonávanie investičného prieskumu, finančnej
analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania, f) služby spojené s upisovaním, g) všetky
investičné služby/činnosti a predchádzajúce vedľajšie služby týkajúce sa podkladových nástrojov
derivátov, ak sú spojené s poskytovaním investičných služieb pre tieto deriváty.
12 Ide napríklad o investičnú službu „umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku“
a vedľajšiu službu „služby spojené s upisovaním finančných nástrojov“.
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zákone o cenných papieroch, ale aj ďalších spomenutých zákonoch kapitálového trhu, ktoré im
ukladajú rôzne povinnosti a ktoré pri ich plnení spadajú pod dohľad NBS (tzv. dohliadané subjekty).
V závislosti od maximálneho rozsahu investičných služieb k poskytovaniu ktorých môžu byť
de lege lata autorizovaní:
banky a pobočky zahraničných bánk (univerzálne banky), ktoré majú v bankovom
povolení popri primárnych bankových činnostiach uvedené aj poskytovanie investičných
služieb,
obchodníci s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými
papiermi (investičné spoločnosti).
Banky a obchodníci s cennými papiermi môžu poskytovať všetky investičné služby, ak o to
požiadajú NBS v žiadosti o udelenie príslušného povolenia. Ďalšími poskytovateľmi investičných
služieb v obmedzenom rozsahu sú:
správcovské spoločnosti a pobočky zahraničných správcovských spoločností (popri
hlavnom predmete činnosti – kolektívnom investovaní),
viazaní finanční agenti, podriadení finanční agenti v sektore kapitálového trhu, viazaní
investiční agenti (na základe registrácie v evidencii vedenej NBS), samostatní finanční
agenti a finanční poradcovia v sektore kapitálového trhu (na základe povolenia),
burzy cenných papierov (popri hlavnom predmete činnosti organizovanie regulovaného
trhu).
Rozsah zákonného oprávnenia na poskytovanie investičných služieb je určený zameraním
hlavnej činnosti toho ktorého subjektu. Z vyššie zmienených subjektov je poskytovanie investičných
služieb hlavnou a jedinou povolenou činnosťou výlučne u obchodníkov s cennými papiermi. Pri
kombinácii finančno-právneho funkčného a inštitucionálneho pohľadu na investičné
bankovníctvo zostáva okruh poskytovateľov služieb investičného bankovníctva pomerne
široký. Súčasne sú s právnou aplikáciou takéhoto vymedzenia pojmu investičné bankovníctvo
spojené určité problémy.
Propagovanie poskytovania investičných služieb ako investičného bankovníctva zo strany
uvedených subjektov s výnimkou bánk je vecne nesprávne a zavádzajúce, pretože nejde o
poskytovanie bankových činností na základe bankového povolenia. Uvedené služby v rámci
bankovníctva poskytuje iba banka ako sekundárne bankové činnosti. S ich poskytovaním sa spája
trhové (investičné) riziko, ktoré znáša samotný investor na rozdiel od poskytovania primárnych
bankových činností, ktorých úverovému riziku je vystavená banka a maximálna výška náhrady
investície je o polovicu menšia ako pri náhrade za nedostupný bankový vklad (porovnaj náhrady
vyplácané z Fondu ochrany vkladov s náhradami vyplácanými z Garančného fondu investícií).
V praxi by bolo možné odporučiť používanie termínu všetkými poskytovateľmi investičných
služieb iba za podmienky, že bude sprevádzané upozornením, že nejde o tradičné bankové
činnosti a ich poskytovateľom nemusí byť banka. Pre investorov by sa tak znížilo riziko nesprávnej
investičnej voľby medzi viacerými finančnými produktmi.
Vzájomné súvislosti medzi vybranými investičnými službami, činnosťami a vedľajšími
službami
Účinné fungovanie kapitálového trhu je podmienené jasnými zákonnými pravidlami, kde
dominujú normy verejného práva.13 Medzi viacerými investičnými službami a činnosťami a vedľajšími
službami upravenými v zákone o cenných papieroch, činnosťami poskytovanými správcovskými
spoločnosťami, ako aj tradičnými bankovými činnosťami možno nájsť prieniky spoločných ako aj
odlišných znakov, pričom k poznaniu určitých definičných mantinelov nám môžu dopomôcť definície
v § 6 ods. 3 a nasledujúcich zákona o cenných papieroch. Tak napríklad obchodník s cennými
papiermi môže byť oprávnený na poskytovanie vedľajšej služby „poskytovanie úverov alebo pôžičiek
investorovi“. Táto služba je však limitovaná, a to tak, že ju možno vykonať len na umožnenie
vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo
pôžičky (teda osoba s oprávnením na uvedenú vedľajšiu činnosť) zapojený do tohto obchodu.
Jednoducho povedané, v prípade, že chce klient nakúpiť finančné nástroje v hodnote vyššej, než
akou disponuje, tak mu môže osoba s príslušným povolením poskytnúť úver.
4.

POSPÍŠILOVÁ, A. - POSPÍŠIL, M. Cenné papíry a podnikání na kapitálovém trhu. Vysoká škola
aplikovaného práva, s.r.o. 2006. s. 121. ISBN 80-86775-. 07-0.
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Investičná činnosť riadenie portfólia ako individuálna činnosť a činnosti poskytované
správcovskými spoločnosťami (kolektívne investovanie, kolektívna správa) vykazujú prienik v tom, že
pri oboch ide o súbor činností, ktorých predmetom je správa cudzích aktív14 za odplatu vo forme
rôznych poplatkov za nákup, predaj, management fee, success fee a pod. Rozdiel však tkvie napríklad
v skutočnosti, že pri správe aktív v rámci kolektívneho investovania ide o kolektívnu správu aktív15
(ktorú riadi správcovská spoločnosť jednotne pre všetkých investorov)16, zatiaľ čo pri službe riadenie
portfólia ide o individuálne nastavenie činností pre konkrétneho klienta. Činnosť riadenia portfólia
súvisí aj s obhospodarovateľovým zisťovaním bonity klienta, jeho investičných skúseností, z ktorých
sa vytvorí konkrétny profil investora tak, aby obhospodarovateľ vedel vyhodnotiť, či sú konkrétne
finančné nástroje pre neho vhodné (tzv. test vhodnosti).
Tým sa riadenie portfólia odlišuje od služieb vykonanie pokynu alebo prijatie a postúpenie
pokynu klienta, kedy sa obhospodarovateľ zbavuje určitej zodpovednosti za investičné rozhodnutia
a klient si sám vyberie, ktorý finančný nástroj chce obchodovať. Preto je dôležité, aby ak poskytovateľ
tejto služby poskytne túto službu spolu s investičným poradenstvom, posúdil nezávislosť investičného
poradenstva.17 Investičné poradenstvo18 je taktiež individuálna činnosť a rozumie sa ňou
poskytovanie osobných odporúčaní klientovi buď na jeho žiadosť, alebo na základe podnetu
investičnej spoločnosti (v Slovenskej terminológií rozumej poskytovateľ investičnej služby) v súvislosti
s jednou alebo viacerými transakciami týkajúcimi sa finančných nástrojov. 19 Musí sa vykonávať na
základe tzv. posúdenia vhodnosti potrieb, cieľov, vlastností klienta (ako aj potencionálneho klienta)
a spomínanej nezávislosti.20 Kontrolu nad nezávislým výkonom činností vykonáva najmä
zamestnanec zodpovedný za výkon funkcie dodržiavania.21 V každom prípade platí, ak by obchodník
s cennými papiermi, prípadne iná oprávnená osoba tvrdila, že nejde o investičné poradenstvo alebo
vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy, všetky informácie vrátane marketingového
oznámenia, ktoré sú adresované klientom alebo potenciálnym klientom musia byť jednoznačné,
prehľadné a nezavádzajúce. Tieto subjekty sú povinné poskytnúť klientom alebo potenciálnym
klientom v zrozumiteľnej forme informácie, ktoré sú potrebné na to, aby mohli správne porozumieť
charakteru a rizikám investičnej služby, konkrétnemu druhu ponúkaného finančného nástroja a
následne zodpovedne prijať investičné rozhodnutia o finančných nástrojoch a navrhovaných
investičných stratégiách vrátane príslušných poučení a upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s
investíciami v týchto nástrojoch alebo s konkrétnymi investičnými stratégiami. 22 Riziko je taktiež

Riadením portfólia je obhospodarovanie portfólia finančných nástrojov v súlade s oprávneniami
udelenými klientmi na základe voľnej úvahy obhospodarovateľa.
15 K tomu pozri aj: CHOVANCOVÁ, B. - ŽOFČÁK, S. Kolektívne investovanie. IURA EDITION.2012.
s. 325. ISBN: 978-80-8078-449-2.
16 Toto tvrdenie možno podoprieť aj ustanovením § 5 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní, podľa
ktorého je majetok v podielovom fonde spoločným majetkom podielnikov, a teda v konkrétnom fonde
správcovskej spoločnosti sa majetok riadi jednotne. Je pritom zaujímavé, že ide o osobitú formu
majetkového spoločenstva v spoluvlastníctve všetkých podielnikov.
17 K tomu pozri aj § 73d zákona o cenných papieroch.
18 Poskytovanie investičnej služby investičného poradenstva vo vzťahu ku prevoditeľným cenným
papierom a podielovým listom podielových fondov a k cenným papierom vydaným zahraničnými
subjektmi kolektívneho investovania je v zmysle zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom
poradenstve aj finančným sprostredkovaním v sektore kapitálového trhu ale aj finančným
poradenstvom v sektore kapitálového trhu.
19 K tomu pozri článok 4, bod 4. smernice o trhoch s finančnými nástrojmi.
20 Smernica o finančných trhoch. Alinea 71 a 72 a ESMA: Usmernenia o určitých aspektoch
požiadaviek vhodnosti podľa MiFID. ESMA/2012/387. článok 5.
21
Odporúčanie Národnej banky Slovenska z 21. novembra 2012 k určitým aspektom požiadaviek
MiFID týkajúcim sa vykonávania funkcie dodržiavania – compliance (ESMA/2012/388). Č. 4/2012.
Bod. 40. ESMA: Usmernenia o posudzovaní znalostí a odbornej spôsobilosti. ESMA/2015/1886 SK.
Príloha č. 1.
22 § 73b ods. 1, písm. b) zákona o cenných papieroch.
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jedným z vrcholov tzv. magického trojuholníka investovania. Možno ho označiť ako stupeň neistoty
spojený s očakávaným výnosom. Práve riziko ovplyvňuje správanie investora na trhu.23
ZÁVER
Za optimálne považujeme právne definovanie investičného bankovníctva pri uplatnení
reštriktívneho jazykového výkladu termínu investičné bankovníctvo s dôrazom na subjekt
poskytovateľa (banku), a to pri súčasnom zohľadnení kritérií funkčného aj inštitucionálneho pohľadu
na investičné bankovníctvo. Vo väzbe na to potom investičné bankovníctvo môžeme finančnoprávne vymedziť ako množinu investičných služieb podľa zákona o cenných papieroch
(funkčný pohľad), ktoré poskytujú banky oprávnené na základe bankového povolenia na ich
poskytovanie (inštitucionálny pohľad). Takýmito bankami môžu byť výlučne tzv. investičné
banky alebo komerčné banky v rámci univerzálneho bankového systému.
Záverom je potrebné doplniť, že za účelom zamedzenia potenciálneho konfliktu záujmov v
rámci univerzálneho bankovníctva (zneužívanie dôverných informácií vo svoj prospech, v prospech
preferovaných klientov) sa regulatórne v právnom poriadku SR ako aj EÚ ustanovuje povinnosť
zavádzania „čínskych múrov“ (napr. § 34 zákona o bankách) a zákaz využívania dôverných informácií
(nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu).
Za nemenej dôležitú považujeme predobchodnú (pre-trading) starostlivosť finančnej inštitúcie voči
klientovi, v rámci ktorej by mal byť na uvedené riziká riadne upozornený. Z hľadiska
celospoločenského vyzdvihujeme požiadavku finančného vzdelávania spotrebiteľov, najmä
retailových klientov, ktoré je základným pilierom finančnej gramotnosti.
5.
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MIFID II, GDPR ICH DEFINÍCIE A DOPAD NA FINANČNÉ
INŠTITÚCIE
Matej Smalik, Katarína Tomková
Advokátska kancelária Bardelčík s.r.o., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
Právnická fakulta
Abstrakt: Autori sa budú v rámci príspevku venovať problematike MIFID II, GDPR ich definíciám a
dopadu na finančné inštitúcie v Slovenskej republike.
Kľúčové slová: MIFID II, GDPR, banka, obchodník s cennými papiermi, ochrana osobných údajov,
Abstract: Authors will be dealing with MIFID II, GDPR and theirs definitions and impact on financial
institutions in Slovak Republic.
Key words: MIFID II, GDPR, bank, broker, data protection
ÚVOD
Samotnou témou sekcie bol význam definovania finančno-právnych inštitútov pre právnu prax
(dopad na subjekty finančného práva). Z tohto dôvodu sa autori in concreto zamerali na význam
vybraných definícií systému MIFID II (MIFIR a MIFID II) pri zaznamenávaní komunikácie medzi
finančnou inštitúciou a klientom vo svetle možného stretu s definíciami a predpokladmi GDPR pre
uchovávanie údajov o klientovi finančnej inštitúcie.
1

2

MIFID II
1
2
Prvou rozoberanou definíciou sú definície v rámci smernice MIFID II . Smernica MIFID II
stanovuje, že „Záznamy musia zahŕňať záznamy telefonickej konverzácie alebo elektronickej
komunikácie, ktoré sa týkajú minimálne transakcií uzatvorených pri obchodovaní na vlastný účet a
poskytovania služieb, ktoré sa týkajú pokynov klientov, súvisiacich s prijímaním, odosielaním a
vykonávaním pokynov klienta. Takéto telefonické konverzácie a elektronické komunikácie zahŕňajú
aj tie, ktoré sa uskutočňujú so zámerom vyústiť do transakcií uzavretých pri obchodovaní na vlastný
účet alebo poskytnutia služieb, ktoré sa týkajú pokynov klientov, súvisiacich s prijímaním, zasielaním
a vykonávaním pokynov klientov, a to aj vtedy, ak tieto konverzácie alebo komunikácia nevedú k
uzavretiu takýchto transakcií alebo poskytnutiu služieb týkajúcich sa pokynov klientov“. Bližšie
k MIFID II sa v rámci svojho článku vyjadroval aj Oller3.
Smernica MIFID II následne stanovuje, že Investičná spoločnosť na tento účel prijíma všetky
primerané opatrenia s cieľom zaznamenať relevantné telefonické konverzácie a elektronickú
komunikáciu uskutočnené, zaslané alebo prijaté zariadeniami, ktoré investičná spoločnosť poskytla

Ide o smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými
nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ ES a smernica 2011/61/EÚ (tzv. MiFID II).
2 Článok 16, odsek 7 smernice MIFID II
3https://www.nbs.sk/_img/Documents/_PUBLIK_NBS_FSR/Biatec/Rok2016/042016/biatec_04_2016_Oller.pdf
1
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zamestnancovi alebo zmluvnému dodávateľovi, alebo používanie ktorých zamestnanom alebo
zmluvným dodávateľom investičná spoločnosť odsúhlasila alebo povolila.4
ZÁKON O CENNÝCH PAPIEROCH
Slovenský zákon o cenných papieroch5 v súlade so znením článku 16, odsek 7 smernice
MIFID II stanovuje, že záznamy podľa odseku 16 musia zahŕňať záznamy telefonických rozhovorov a
elektronickej komunikácie, ktoré sa týkajú minimálne transakcií uzatvorených pri obchodovaní na
vlastný účet a poskytovania služieb, ktoré sa týkajú pokynov klientov súvisiacich s prijímaním,
odosielaním a vykonávaním pokynov klienta. Takéto záznamy telefonických rozhovorov a
elektronickej komunikácie zahŕňajú aj tie, ktoré sa uskutočňujú so zámerom vyústiť do transakcií
uzavretých pri obchodovaní na vlastný účet alebo poskytnutia služieb, ktoré sa týkajú pokynov klientov
súvisiacich s prijímaním, zasielaním a vykonávaním pokynov klientov, a to aj ak tieto konverzácie
alebo komunikácia nevedú k uzavretiu takýchto transakcií alebo k poskytnutiu služieb týkajúcich sa
pokynov klientov.
3

VÝKLAD ČNB7
„Ačkoliv tedy MiFID II nově neukládá výslovnou povinnost provádět nahrávky telefonních
hovorů se zákazníkem v případě všech investičních služeb, bude taková nahrávka nutnou podmínkou
řádného naplnění § 17 odst. 1 ZPKT ve znění Novely, ale také naplněním povinnosti obchodníka
s cennými papíry jednat obezřetně (§ 12 odst. 1 ZPKT ve znění Novely), neboť se tímto způsobem
efektivně snižuje riziko neoprávněných stížností a sporu s klientem.“
4

ESMA Q&A8
"Článok 16 (7) vyžaduje nahrávanie iba tej komunikácie, ktorá sa vzťahuje iba na služby
príkazov vo vzťahu ku klientovi. Avšak, druhý pododsek článku 16(7) taktiež vyžaduje, aby boli
zaznamenané tie rozhovory a komunikácia, ktoré majú v úmysle (resp. ktoré sú smerované
s úmyslom) uzavrieť tieto služby. V praxi, iné investičné služby, ako napríklad investičné poradenstvo
(článok 5 Prílohy I, sekcia A), môžu byť poskytnuté v prípade, ak existuje úmysel poskytnúť klientské
služby smerujúce k príkazu. V tomto prípade by obsah poradenských služieb nemusel byť
zaznamený, pretože by bol de facto zahrnutý v rozsahu Článku 16 (7) MIFID II.“9
5

4https://www.researchgate.net/publication/282839380_The_Main_Effects_of_MiFID_on_European_

Capital_Markets_and_European_Integration
5 § 75 ods. 2 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte ako „zákon o cenných papieroch“)
6 § 75 ods. 1 zákona o cenných papieroch znie: „Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečiť
uchovávanie záznamov o všetkých poskytnutých investičných službách, investičných činnostiach a
vedľajších službách a vykonaných transakciách tak, aby Národná banka Slovenska mohla plniť svoje
úlohy v oblasti dohľadu a najmä zistiť, či obchodník s cennými papiermi dodržiava všetky povinnosti
vrátane povinností vo vzťahu ku klientom alebo potenciálnym klientom a integrite trhu, v súlade s
osobitným predpisom.“
7https://www.cnb.cz/cs/faq/stanoviska_a_odpovedi/pdf/soubor_odpovedi_cnb_k_aplikaci_mifid_ii.ht
ml
8https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-mifid-ii-mifir-investorprotection-qa
9 Ide o neoficiálny preklad autorov. Oficiálny text znie nasledovne: Article 16(7) only requires the
recording of communications in relation to the client order services mentioned above. However, the
second subparagraph of Article 16(7) also requires those conversations and communications that are
“intended to result in” the provision of these services to be recorded. In practice, other investment
services like investment advice (paragraph (5) of Annex I, Section A) may be provided at the point
when there is an intention to provide a client order services. In this case, the content of the advisory
service would need to be recorded, as it would de facto be in scope of Article 16(7) of MiFID II.
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„ESMA poukazuje na to, že členské štáty sa môžu rozhodnúť na rozšírení týchto požiadaviek
aj na iné služby spadajúce pod MiFID alebo služby a produkty mimo MiFID. ESMA zdôrazňuje, že
požiadavky vyžadujú od firiem, aby nahrali „celistvosť“ telefonickej komunikácie. Táto požiadavka je
kvôli tomu, že je nemožné na začiatku rozhovoru povedať, či rozhovor povedie alebo nepovedie
k uzavretiu investičnej služby. Preto ESMA očakáva, že firmy k nahrávaniu pristúpia tak, že budú
nahrávať všetky telefonické komunikácie.“10

6

GDPR
Podľa GDPR11 musí byť spracovanie osobných údajov primerané, relevantné a obmedzené
na nevyhnutný rozsah vo vzťahu k účelu, pre ktorý sú spracovávané (minimalizácia údajov). 12 Účel
spracovania osobných údajov musí byť (i) jasne špecifikovaný, to znamená dostatočne definovaný,
(ii) presný, dostatočne jednoznačný a jasne vyjadrený a (iii) musí byť legitímny (zákonný). Legitímnosť
účelu presahuje do požiadavky mať právny základ na spracovanie osobných údajov. Právnym
základom v súlade s článkom 6 GDPR, o ktorom môžeme uvažovať pri záznamoch komunikácie
s klientom je (i) výslovný súhlas so spracovaním13, pričom je možné očakávať aj klientov, ktorý súhlas
neudelia a súčasne súhlasom nie je možné podmieňovať poskytnutie služby 14; alebo (ii) plnenie
zákonnej povinnosti15; alebo (iii) oprávnený záujem prevádzkovateľa16.
Podľa názoru autorov, v prípade uchovávania záznamov telefonických rozhovorov a
elektronickej komunikácie, ktoré sa týkajú minimálne transakcií uzatvorených pri obchodovaní na
vlastný účet a poskytovania služieb, ktoré sa týkajú pokynov klientov súvisiacich s prijímaním,
odosielaním a vykonávaním pokynov klienta, bude právnym základom (ii) plnenie zákonných
povinností obchodníka s cennými papiermi v súlade s § 75 ods. 1 a ods. 2 zákona o cenných
papieroch.
S ohľadom na vyššie uvedené definície sa autori zamýšľajú nad otázkou, či v prípade, že
obchodník s cennými papiermi bude plniť povinnosť zaznamenávať komunikáciu s klientom v rozsahu
podľa výkladu ESMA a ČNB, môže potenciálne klient namietať porušenie zásady minimalizácie
údajov z dôvodu extenzívneho výkladu článku 16 odsek 7 smernice MIFID II? Môže byť preto takéto
zaznamenávanie v súlade s požiadavkami názorov ESMA a prípadne ČNB (t.j. zaznamenávanie
všetkej komunikácie s klientom) považované za zaznamenávanie takejto komunikácie nad rámec
vyžadovaný zákonom? Ak by takéto zaznamenávanie komunikácie bolo považované za
zaznamenávanie v rozpore s GDPR, mohla by byť potenciálne obchodníkovi s cennými papiermi
uložená pokuta?

Ide o neoficiálny preklad autorov. Oficiálny text znie nasledovne: „ESMA notes that Members States
may also decide to extend the requirements further to other MiFID services, or non-MiFID services
and products. ESMA stipluates that the requirements require firms to record the entirety of telephone
conversations and electronic communications. This is because it is impossible to appreciate upfront
whether the conversation will lead to the conclusion of a transaction. Therefore, ESMA expects firms
to record all relevant telephone conversations or electronic communications from start to end.“
11 Nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej v texte jako „GDPR“)
12 Článok 5 (1) písm. c) nariadenia GDPR
13 Článok 6 (1) písm. a) nariadenia GDPR
14 Pozri bližšie Usmernenie pracovnej skupiny pre ochranu údajov podľa článku 29 týkajúce sa
súhlasu
so
spracovaním
osobných
údajov,
dostupné
online:
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=623051
15 Článok 6 (1) písm. c) nariadenia GDPR
16 Článok 6 (1) písm. f) nariadenia GDPR
10
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Poukazujúc na racionálny výklad právnych predpisov zastávame názor, že s ohľadom na
účely úpravy MIFID II a GDPR by takéto zaznamenávanie všetkej komunikácie obchodníkov
s cennými papiermi a ich klientov malo byť považované za zákonné. Z pohľadu autorov je takéto
správanie sa obchodníka s cennými papiermi obozretné a vyžadované zákonom o cenných papieroch
reflektujúci MIFID II. Z dôvodu interpretácie MIFID II autori považujú takéto zaznamenávanie
komunikácie a osobných údajov za súladné so zákonom a takéto zaznamenávanie nepovažujú za
rozporné ani s GDPR.
Autori však považujú za dôležité poukázať na skutočnosť, že v dôsledku nejasne
formulovaného článku 16 odsek 7 smernice MIFID II môže byť zaznamenávanie a uchovávanie
všetkej komunikácie s klientom zo strany príslušných kontrolných orgánov vyhodnotené ako
spracúvanie osobných údajov nad rámec vymedzený zákonom. Na takéto prípadne zaznamenávanie
a uchovávanie osobných údajov nad rámec vymedzený zákonom by obchodník s cennými papiermi
musel mať vopred vymedzený iný právny základ než plnenie zákonnej povinnosti. Podľa názoru
autorov v prípade absentujúceho právneho základu, by obchodník s cennými papiermi musel pristúpiť
k následnej selekcii a likvidácii komunikácie nepredpokladanej zákonom, rešpektujúc nie len zásadu
zákonnosti, ale aj minimalizácie údajov. Tým by obchodníkom s cennými papiermi vznikali dodatočné
náklady, a to jednak na zabezpečenie uchovávania komunikácie s klientmi, a jednak na prípadnú
následnú selekciu a likvidáciu zaznamenávanej komunikácie.
Na dôvažok uvádzame prípadnú ďalšiu formulačnú nejasnosť spôsobenú touto novou
právnou úpravou zákona o cenných papieroch reflektujúcu smernicu MIFID II „Investičná spoločnosť
informuje nových i existujúcich klientov o tom, že telefonická komunikácia alebo konverzácia medzi
investičnou spoločnosťou a jej klientmi, ktorá vyústi alebo môže vyústiť do transakcie, sa bude
nahrávať. Takéto oznámenie sa môže uskutočniť raz pred poskytnutím investičných služieb novým
alebo existujúcim klientom. Investičná spoločnosť neposkytne investičné služby a činnosti telefonicky
tým klientom, ktorí neboli vopred informovaní o nahrávaní ich telefonickej konverzácie alebo
elektronickej komunikácie, pokiaľ takéto investičné služby a činnosti súvisia s prijímaním, odosielaním
a vykonávaním pokynov klientov.“
Otázky natískajúce sa z praxe sú (i) akým spôsobom je potrebné informovať klienta, písomne, vo
VOP, telefonicky? (ii) aspoň raz pred poskytnutím služby znamená pred poskytnutím každej
jednotlivej služby (každým jedným pokynom) alebo vo všeobecnosti pred poskytnutím druhovej
investičnej služby (ako je napríklad nákup dlhopisov a osobitné nákup podielových fondov) alebo vo
všeobecnosti pred poskytnutím akýchkoľvek investičných služieb klientovi? Odpovede na tieto otázky
z praxe (okrem tých zodpovedaných v rámci článku) sa autori budú snažiť zodpovedať v rámci svojho
ďalšieho výskumu v tejto oblasti a uverejniť v ďalšom akademickom článku nadväzujúcom na
predkladaný príspevok.
ZÁVER
Cieľom autorov bolo poukázať na nejednoznačnosť právnej úpravy týkajúcej sa uchovávania
záznamov telefonických rozhovorov a elektronickej komunikácie medzi obchodníkmi s cennými
papiermi a ich klientmi. Autori dospeli k záveru, že právnym základom uchovávania takejto
komunikácie, ktorá sa týka minimálne transakcií uzatvorených pri obchodovaní na vlastný účet a
poskytovania služieb, ktoré sa týkajú pokynov klientov súvisiacich s prijímaním, odosielaním a
vykonávaním pokynov klienta, je plnenie zákonných povinnosti obchodníka s cennými papiermi
vyplývajúcej z ustanovenia § 75 odsek 1 a odsek 2 zákona o cenných papieroch. V súlade
s odporúčaniami ČNB a ESMA je otázne, či by zaznamenávania všetkej telefonickej a elektronickej
komunikácie nebolo v rozpore so zásadou minimalizácie osobných údajov. Podľa názoru autorov by
uchovávanie všetkej komunikácie s klientmi bolo legitímne a obozretné, avšak nie je vylúčený odlišný
názor príslušných kontrolných orgánov. Preto akýmsi záverom a želaním autorov do budúcna ostáva
vypracovanie spoločného stanoviska Úradu na ochranu osobných údajov a NBS, ktoré potvrdí, že
rozširujúci výklad MIFID II neporušuje zásadu minimalizácie údajov a zásadu zákonnosti, a to bez
ohľadu na to, či sa jedná alebo nejedná o komunikáciu obsahujúcu pokyn klienta.
7
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Abstract: Presented paper deals with the party autonomy in the field of consumer protection in private
international law, what are its limits in relation to the consumer protection with regard to the question
of protection of the weaker contracting party.
Abstrakt: Predkladaný príspevok sa zaoberá autonómiou vôle v oblasti ochrany spotrebiteľa v
medzinárodnom práve súkromnom, aké sú jej limity vo vzťahu k ochrane spotrebiteľa práve s
prihliadnutím na otázku ochrany slabšej strany záväzkového vzťahu.
Kľúčové slová: autonómia vôle, ochrana spotrebiteľa, slabšia strana, EÚ
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ÚVOD
Autonómia vôle patrí medzi základné zásady súkromného práva, ktorá požíva ochranu
prostredníctvom ústavných systémov jednotlivých členských štátov. Podľa práva EÚ1 sa autonómia
vôle strán považuje za základné právo nevyhnutné na riadne fungovanie vnútorného trhu. 2 Súdny
dvor EÚ vo svojom rozsudku z 24.januára 1991 potvrdil, že autonómia vôle strán je významná pre
voľný pohyb tovaru, služieb, osôb a kapitálu.3 Svoje nezastupiteľné miesto má táto zásada
nepochybne aj v medzinárodnom práve súkromnom. Prejavom autonómie vôle zmluvných strán
v medzinárodnom práve súkromnom je predovšetkým voľba práva, ktorým sa bude spravovať
zmluvný záväzok, či voľba súdu, ktorý bude mať právomoc na riešenie prípadných sporov medzi
stranami. Autonómia vôle strán sa považuje za pilier európskeho systému kolíznych noriem v oblasti
záväzkov.4 Je nepochybné, že voľba práva dominuje ako základná možnosť regulácie záväzkov zo
zmlúv, ktoré obsahujú medzinárodný prvok. Cieľom autonómie slobodnej voľby práva je maximálna
právna istota a prevencia pred vznikom sporov a práve voľba práva umožňuje nastoliť logický režim
s vysokou mierou predvídateľnosti rozsahu subjektívnych práv5. V rámci záväzkových vzťahov však
majú niektoré zmluvné typy, medzi ktoré patria aj spotrebiteľské zmluvy, osobitné postavenie, keďže
v nich vystupuje do popredia otázka ochrany slabšej strany záväzkového vzťahu 6. Práve zásada
ochrany slabšej strany zásadne modifikuje autonómiu vôle strán pri výbere rozhodného práva, ako aj
pri výbere fóra.
1

Bližšie pozri: SIMAN, M., SLAŠŤAN, M.: Právo Európskej únie. EUROIURIS – Európske právne
centrum, Bratislava, 2012
2 BĚLOHLÁVEK, A. J.: Římská úmluva a Nařízení Řím I. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck,
2009, s. 586
3 Rozsudok Súdneho dvora z 24. januára 1991, C-339/89, Alsthom Atlantique SA v. Compagnie de
Construction Mécanique SA, ECLI:EU:C:1991:28, I-107 a nasl.
4 Preambula k Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o
rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I), bod (11)
5 BĚLOHLÁVEK, A. J.: Římská úmluva a Nařízení Řím I. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck,
2009, s. 587
6 Bližšie pozri: LYSINA, P., ĎURIŠ, M., HAŤAPKA, M. a kol. Medzinárodné právo súkromné. 2.
vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2016, s. 283
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DOKTRÍNA OCHRANY SLABŠEJ STRANY
S ochranou spotrebiteľa je neodmysliteľne spojená zásada ochrany tzv. slabšej strany
vystupujúca v systéme zásad súkromného práva. V súkromnom práve v zásade platí princíp rovnosti
subjektov súkromnoprávneho vzťahu a to nielen v národnom práve, ale aj v práve EÚ. Práve vplyv
úniového práva a najmä judikatúry Súdneho dvora EÚ však výrazne modifikuje tradičný ústavný
princíp rovnosti strán a to prostredníctvom doktríny ochrany slabšej strany. Ide o zásadu, ktoré je
v súčasnosti spojená najmä so zmluvným právom a predstavuje určitý odklon, ktorý má za cieľ vyvážiť
nerovnaké postavenie slabšej strany formou poskytnutia konkrétnej, pozitívnymi opatreniami zvýšenej
právnej ochrany.7
Princíp ochrany slabšej strany je prítomný vo vzťahoch týkajúcich sa pracovných zmlúv,
poistných zmlúv, či spotrebiteľských zmlúv, v ktorých slabšou stranou je zamestnanec, poistník, resp.
poistený a spotrebiteľ. Princíp ochrany slabšej strany však môžeme badať aj pri maloletých osobách,
či osobách, ktoré sú obmedzené v spôsobilosti na právne úkony.8 Predkladaný príspevok sa zaoberá
len ochranou spotrebiteľa ako slabšej strany záväzkového vzťahu.
Najmä doktrína ochrany spotrebiteľa vyjadrená v judikatúre Súdneho dvora EÚ9, mení
tradičné chápanie rovnosti strán aj v tom smere, že súd je povinný pri interpretácií a aplikácií
vnútroštátneho práva zohľadniť princíp ochrany spotrebiteľa. Judikatúra Súdneho dvora EÚ týmto
spôsobom vytvorila akúsi protiváhu princípu rovnosti zbraní ako klasickej doktríny Európskeho súdu
pre ľudské práva.10
Spotrebiteľské právo upravuje niektoré vzťahy existujúce v trhovej ekonomike, konkrétne
vzťahy medzi podnikateľmi a tými, ktorým podnikatelia ponúkajú svoje výrobky a služby, teda so
spotrebiteľmi.11 Vzťah spotrebiteľa a podnikateľa však nie je rovnovážnym vzťahom a strany v ňom
nevystupujú s rovnakou ekonomickou silou. Spotrebiteľ má v uvedenom zmluvnom vzťahu
znevýhodnenú pozíciu, ktorá spočíva najmä v menšom množstve informácii ohľadom služieb či
výrobku, ktoré nakupuje, nedostatočnej informovanosti ohľadom vlastných práv či princípov
fungovania trhu, marketingových postupov alebo konkurenčných ponukách. Podnikateľ je v tomto
smere považovaný za profesionála, ktorý je skúsenejší vo svojom odbore, disponuje znalosťami
týkajúcimi sa ponúkaných produktov, ako aj trhu a vo väčšine prípadov má aj viac ekonomických
prostriedkov na pokrytie nákladov na právne poradenstvo. Predaj tovarov a služieb je dnes často
spojený s uzatváraním štandardizovaných, formulárových zmlúv, pričom spotrebiteľ nemôže ovplyvniť
ich obsah. V týchto prípadoch obchodník stanovuje podmienky zmluvy a spotrebiteľ nemá možnosť
individuálne rokovať s obchodníkom o jednotlivých ustanoveniach predmetných adhéznych zmlúv. 12
Nerovnovážny vzťah spotrebiteľa a dodávateľa potvrdil aj český Ústavný súd vo svojom
náleze, kde skonštatoval, že východiskom ochrany spotrebiteľa je postulát, podľa ktorého sa
spotrebiteľ ocitá vo fakticky nerovnom postavení s profesionálnym dodávateľom, vzhľadom na
okolnosti, za ktorých dochádza k uzavretiu zmluvy a to s ohľadom na bohatšie profesionálne
skúsenosti predávajúceho, lepšiu znalosť práva, ľahšiu dostupnosť právnych služieb. Pre takéto
vzťahy je charakteristické, že podnet k uzatvoreniu zmluvy smeruje spravidla od dodávateľa, pričom
spotrebiteľ nie je na zmluvné rokovania pripravený, pri uzatváraní zmluvy sa využíva moment
2

ŠTEVČEK, M., DULAK, A., BAJÁNKOVÁ, J., FEČÍK, M., SEDLAČKO, F., TOMAŠOVIČ, M. a kol.:
Občiansky zákonník I. § 1 – 450. Komentár. Praha. C. H. Beck, 2015, s. 439
8 Bližšie pozri: ĎURIŠ, M., BURDOVÁ, K.: Vybrané otázky právnej ochrany zraniteľných dospelých
prostriedkami medzinárodného práva súkromného – zákon o medzinárodnom práve súkromnom
a procesnom. In Právny obzor, 2012, roč. 95, č. 2, s. 164-172
9 Bližšie pozri: Rozsudok Súdneho dvora z 10. marca 2005, C-336/03, easyCar (UK) Ltd v. Office of
Fair Trading, ECLI:EU:C:2005:150, I-1947, bod 20, 21
10 FICOVÁ, S., ŠTEVČEK, M. a kol.: Občianske súdne konanie. 2. vydanie. Praha. C.H. Beck, 2013,
s.51,52
11 DRGONCOVÁ, J.: Spotrebiteľské právo v Slovenskej republike a v Európskej únii. Šamorín.
Heuréka, 2007, s. 13
12 FEKETE, I.: Občiansky zákonník, komentár. Bratislava. Epos, 2007, s.26
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prekvapenia a neskúsenosť spotrebiteľa.13 K uvedenému záveru dospel aj Najvyšší súd SR, ktorý vo
svojom rozsudku14 tiež konštatuje, že túto faktickú nerovnosť medzi spotrebiteľom a dodávateľom je
potrebné vyrovnať právnou cestou a to prostredníctvom obmedzenia autonómie vôle. Súdny dvor
Európskych spoločenstiev vo svojom rozhodnutí15 rovnako skonštatoval znevýhodnené postavenie
spotrebiteľa vo vzťahu k dodávateľovi, čo sa týka vyjednávacej sily a tiež úrovne informovanosti,
v dôsledku čoho pristúpi na podmienky vopred pripravené predajcom, či dodávateľom bez možnosti
ovplyvniť ich obsah (rozsudok z 27. júna 2000, Océano Grupo Editorial a Salvat Editores, C-240/98
až C-244/98, Zb. s. I-4941, bod 25).
Spotrebiteľovi, ako slabšej strane občianskoprávneho vzťahu, je venovaná zvýšená ochrana
prostredníctvom verejnoprávnych aj súkromnoprávnych noriem na národnej, ako aj európskej úrovni.
Práve z dôvodu snahy o vyrovnanie znevýhodneného postavenia spotrebiteľa je potrebná táto
osobitná právna úprava. V oblasti súkromnoprávnej ochrany spotrebiteľa, podobne ako vo verejnom
práve, možno vyzdvihnúť zvýšenú informačnú povinnosť s cieľom poskytnúť spotrebiteľovi
dostatočné množstvo informácií k tomu, aby sa mohol kvalifikovane rozhodnúť, či vstúpi alebo
nevstúpi do právneho vzťahu.16 Medzi ďalšie ciele možno zaradiť vyššie spomenutú reguláciu
zmluvnej voľnosti. V oblasti verejného práva, okrem informačnej povinnosti, je hlavným cieľom
ochrana zdravia, života a majetku spotrebiteľa.
Väčšina právnych noriem regulujúcich oblasť ochrany spotrebiteľa, predstavuje transpozíciu
smerníc EÚ, pričom niektoré z oblastí sú upravené priamo aplikovateľnými nariadeniami. Uvedené
súvisí s procesom europeizácie občianskeho práva, ktorý môžeme definovať ako postupné prenikanie
úniového práva do oblasti národného občianskeho práva jednotlivých členských štátov, pričom sa
jedná o stále významnejšie ovplyvňovanie najmä prostredníctvom všeobecne záväzných právnych
aktov európskeho práva a ktoré zaväzujú jednotlivé členské štáty, resp. členské štáty majú povinnosť
ich transponovať do vnútroštátneho právneho poriadku.17 Oblasť ochrany spotrebiteľa je jednou z tých
oblastí, v ktorých sa vplyv európskeho práva a jemu zodpovedajúca europeizácia národných
právnych poriadkov prejavuje značným spôsobom.18 Jedným z najväčších spotrebiteľských trhov vo
svete je totiž práve jednotný trh EÚ. EÚ, s viac ako 511 miliónmi ľuďmi s obvyklým pobytom v niektorej
z členských krajín EÚ19, kladie veľký dôraz na spotrebiteľskú politiku, keďže výdavky spotrebiteľov
predstavujú najväčší podiel na hospodárstve EÚ. V rámci spotrebiteľskej politiky sleduje EÚ štyri
hlavné ciele, ktorými sú zachovanie bezpečnosti výrobkov, ucelenosť, presnosť a jasnosť informácií
týkajúcich sa produktov a služieb, zabezpečenie rýchleho a efektívneho systému riešenia sporov
s obchodníkmi a zachovanie práv spotrebiteľov zodpovedajúcim aktuálnym zmenám v sociálnej
a hospodárskej oblasti.20
NARIADENIE RÍM I
Ochrana spotrebiteľa, ako slabšej strany záväzkoprávneho vzťahu, je rovnako reflektovaná aj
v sekundárnom práve EÚ, v ktorom je táto ochrana realizovaná pomocou kolíznych metód
medzinárodného práva súkromného, ktoré korigujú možné pôsobenie rozhodného práva iného, než
vlastného práva spotrebiteľa.21 V súvislosti s voľbou rozhodného práva, v súkromnoprávnych
3

Nález Ústavního soudu ČR zo dňa 15.06.2009, sp. zn. I. ÚS 342/09
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 30. apríla 2014, sp. zn. 5 Sžo 21/2013
15 Rozsudok Súdneho dvora z 26. októbra 2006, C – 168/05, Elisa María Mostaza Claro v. Centro
Móvil Milenium SL, ECLI:EU:C:2006:675
16 VÍTOVÁ, B.: Zákon o ochraně spotřebitele. Komentář. Praha. Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 5
17 VEČEŘA, J.: Ochrana spotřebitele v České republice a Evropské unii. Praha. Leges, 2013, s. 23
18 Tamže, s. 24
19
Podľa
štatistických
údajov
Eurostat
k 1.januáru
2017
dostupných
online:
<http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tps00001>
20 Bližšie pozri Európska únia, Spotrebitelia, dostupné online: <https://europa.eu/europeanunion/topics/consumers_sk>
21 BĚLOHLÁVEK, A. J.: Římská úmluva a Nařízení Řím I. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck,
2009, s. 998
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vzťahoch s medzinárodným prvkom, je to predovšetkým nariadenie Rím I22, ktoré určuje rozhodné
právo pre zmluvné záväzky. Predmetné nariadenie obsahuje prepracovanú osobitnú úpravu
spotrebiteľských zmlúv. V čl. 6 ods. 1 nariadenia je definovaná spotrebiteľská zmluva ako zmluva
uzavretá fyzickou osobou na účel, ktorý sa môže považovať za patriaci do oblasti mimo jej predmetu
činnosti alebo výkonu povolania (ďalej len „spotrebiteľ“), s inou osobou, ktorá koná v rámci svojho
predmetu činnosti alebo výkonu povolania (ďalej len „podnikateľ“), sa spravuje právnym poriadkom
krajiny obvyklého pobytu spotrebiteľa za predpokladu, že podnikateľ:
a) vykonáva svoju obchodnú alebo podnikateľskú činnosť v krajine obvyklého pobytu
spotrebiteľa alebo
b) akýmkoľvek spôsobom smeruje takú činnosť na túto krajinu alebo niekoľko krajín vrátane
tejto krajiny a zmluva patrí do rozsahu tejto činnosti. Všeobecným kritériom vyjadreným v tomto článku
je teda krajina obvyklého pobytu spotrebiteľa. Ak by však neboli splnené vyššie spomenuté
podmienky, určí sa rozhodné právo pre zmluvu medzi podnikateľom a spotrebiteľom buď podľa čl. 3
nariadenia, ktoré upravuje voľbu rozhodného práva alebo podľa čl. 4 nariadenia, ktoré upravuje
rozhodné právo pri absencii voľby.
Ak by však aj zmluva spĺňala podmienky stanovené v čl. 6 ods. 1 nariadenia, môžu si zmluvné
strany zvoliť iné rozhodné právo v zmysle ods. 2 tohto článku nariadenia. Takáto voľba rozhodného
práva však nesmie zbaviť spotrebiteľa ochrany, ktorú mu poskytujú také ustanovenia, od ktorých sa
nemožno odchýliť dohodou podľa práva, ktoré by v prípade absencie voľby bolo na základe čl. 6 ods.
1 rozhodným. Voľba rozhodného práva teda nesmie zbaviť spotrebiteľa ochrany, ktorú mu poskytujú
kogentné normy štátu obvyklého pobytu spotrebiteľa. Oproti úprave v Rímskom dohovore, podľa
ktorého nebolo možné zbaviť spotrebiteľa ochrany, ktorú mu poskytovali imperatívne normy štátu jeho
obvyklého pobytu, je úprava v nariadení výraznejšia.23 Súd teda posudzuje predovšetkým štandard
ochrany poskytovaný spotrebiteľovi v štáte jeho obvyklého pobytu podľa tamojších predpisov a tento
štandard potom posudzuje so spotrebiteľskou ochranou podľa rozhodného práva zvoleného
zmluvnými stranami. Takéto obmedzenie voľby práva štandardom ochrany spotrebiteľa sa označuje
ako materializácia kolíznej úpravy. V rámci EÚ vyplýva kogentná úprava ochrany spotrebiteľa
predovšetkým zo smernice o právach spotrebiteľov24, smernice o nekalých podmienkach
v spotrebiteľských zmluvách25, ako aj zo smernice o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru
a záruk na spotrebný tovar.26 Uvedené smernice síce stanovili určitý harmonizačný rámec v oblasti
ochrany spotrebiteľa v rámci EÚ, avšak odlišne prísna implementácia štandardov týchto smerníc do
príslušných vnútroštátnych právnych poriadkov má za následok značné množstvo rozdielov. 27
Ustanovenia, ktoré týkajú určenia rozhodného práva pre spotrebiteľské zmluvy, či už voľbou
alebo na základe obvyklého pobytu spotrebiteľa, sa nepoužijú v prípadoch stanovených v čl. 6 ods. 4
nariadenia.
4

NARIADENIE BRUSEL I BIS
Za účelom zabezpečenia žiaducej úrovne ochrany spotrebiteľa je jedným zo základných
nástrojov práve kvalitná spotrebiteľská legislatíva, ktorá jednoznačne vymedzuje povinnosti
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve
pre zmluvné záväzky
23 LYSINA, P., ĎURIŠ, M., HAŤAPKA, M. a kol. Medzinárodné právo súkromné. 2. vydanie.
Bratislava: C. H. Beck, 2016, s. 284
24 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov,
ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady
1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a
Rady 97/7/ES Text s významom pre EHP
25 Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách
26 Smernica 1999/44/ES Európskeho parlamentu a Rady z 25. mája 1999 o určitých aspektoch
predaja spotrebného tovaru a záruk na spotrebný tovar
27 BĚLOHLÁVEK, A. J.: Římská úmluva a Nařízení Řím I. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck,
2009, s. 1059
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podnikateľov, ako jednej zmluvnej strany právneho vzťahu a jasne vymedzuje práva spotrebiteľov,
ako druhej zmluvnej strany. Je však nevyhnutné, aby sa táto spotrebiteľská legislatíva odzrkadľovala
v praxi a prinášala faktickú ochranu spotrebiteľa v každodennom živote. Jedným z predpokladov na
dosiahnutie uvedeného cieľa, je vytvorenie vhodných podmienok pre účinné presadzovanie
spotrebiteľských práv a zároveň existencia adekvátnych nástrojov pre spotrebiteľov na uplatňovanie
ich práv v prípade ich porušenia. Otázky, ktorý súd má právomoc prejednať a rozhodnúť konkrétny
spor a za akých podmienok bude rozsudok uznaný a vykonateľný v inom členskom štáte, sú kľúčové
pri cezhraničných sporoch. V súvislosti s voľbou rozhodného práva pri súkromnoprávnych sporoch
s medzinárodným prvkom medzi podnikateľom a spotrebiteľom, je nevyhnutné riešiť aj otázku voľby
súdu, ktorý bude mať právomoc na riešenie prípadných sporov medzi stranami. Tieto pravidlá sú
zakotvené v nariadení Brusel I bis28.
Oddiel 4 kapitoly II nariadenia Brusel I bis rieši právomoc vo veciach spotrebiteľských zmlúv.
Osobitná úprava právomoci v spotrebiteľských veciach súvisí s už spomínanou zásadou ochrany
slabšej strany. Slabšiu stranu – spotrebiteľa je možné žalovať predovšetkým na súde členského štátu,
kde má spotrebiteľ svoje bydlisko, zatiaľ čo spotrebiteľovi je ponúknutých viacero možností miesta
podania žaloby. Podľa čl. 18 ods. 1 nariadenia Brusel I bis môže spotrebiteľ žalovať protistranu
v členskom štáte jej bydliska alebo v členskom štáte svojho bydliska. Naproti tomu druhý účastník
zmluvy môže podľa ods. 2 predmetného článku žalovať spotrebiteľa v mieste jeho bydliska. V prípade
protinávrhu možno spotrebiteľa žalovať aj na inom, než vyššie uvedenom súde, v zmysle ods. 3
uvedeného článku.
Aj v prípade tejto ochrannej právomoci však prichádza do úvahy prorogácia právomoci
dohodou, avšak s určitými obmedzeniami, ako aj prorogácia jednostranným podrobením sa
právomoci súdu29. V prípade uzavretia dohody o voľbe právomoci, bude táto dohoda v zmysle čl. 19
nariadenia Brusel I bis. platná len vtedy, ak bola dojednaná až po vzniku sporu, pričom v tomto
časovom okamihu už spotrebiteľ nebude považovaný za slabšiu zmluvnú stranu, nakoľko s
a nejedná o formulárovú zmluvu bez možnosti individuálneho dojednania a spotrebiteľ
pravdepodobne využije služby právnika30 , alebo ak táto dohoda umožňuje spotrebiteľovi žalovať
druhú zmluvnú stranu aj na iných súdoch, prípadne ak udeľuje právomoc súdu členského štátu,
v ktorom majú v čase uzavretia dohody obe strany sporu svoje bydlisko, za podmienky, že uvedená
dohoda bude v súlade s právom tohto členského štátu. Jednostranné podrobenie sa právomoci súdu
je zakotvené v čl. 26 ods. 1 nariadenia Brusel I bis, v zmysle ktorého má okrem právomoci založenej
na iných ustanoveniach tohto nariadenia právomoc súd členského štátu vtedy, ak sa žalovaný
zúčastní konania. Toto kritérium sa neuplatní, ak sa žalovaný zúčastní konania, len aby namietol
absenciu právomoci, alebo ak má iný súd výlučnú právomoc podľa článku 24. Podľa ods. 2 uvedeného
článku však v prípade, ak je žalovaný spotrebiteľ, musí súd ešte pred založením svojej právomoci
podľa ods. 1 zabezpečiť, aby bol žalovaný poučený o svojom práve namietať absenciu právomoci
súdu a o dôsledkoch jeho účasti alebo neúčasti na konaní.
Prednosť pred inými ustanoveniami nariadenia Brusel I bis, ktoré upravujú právomoc, majú
ustanovenia o výlučnej právomoci zakotvené v článku 24, ktoré sa nedajú obísť ani dohodou
o právomoci. Tieto osobitné ustanovenia sa týkajú napríklad konaní, ktorých predmetom sú vecné
práva k nehnuteľnosti, platnosť alebo neplatnosť založenia, či zániku obchodných spoločností
a ďalších.31 Dôsledkom nedodržania týchto kritérií právomoci (výlučná právomoc, právomoc
v poistných veciach, právomoc vo veciach spotrebiteľských zmlúv, právomoc vo veciach

Nariadení 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)
29 LYSINA, P., ĎURIŠ, M., HAŤAPKA, M. a kol.: Medzinárodné právo súkromné. 2. vydanie.
Bratislava. C. H. Beck, 2016, s. 225
30 LACKO, P.: Nariadenie Brusel I (prepracované znenie) Komentár. Bratislava. Wolters Kluwer s.r.o.,
2016, s. 113
31 Bližšie pozri LACKO, P.: Nariadenie Brusel I (prepracované znenie) Komentár. Bratislava. Wolters
Kluwer s.r.o., 2016, s. 128 až 138
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individuálnych pracovných zmlúv) môže byť zamietnutie uznania či výkonu rozhodnutia v oblasti
vzájomného uznávania rozhodnutí32, čím je ešte viac zdôraznená ochrana slabšej strany.
ZÁVER
Autonómia vôle zmluvných strán patrí nepochybne medzi základné zásady súkromného práva,
pričom svoje nezastupiteľné miesto zastáva aj pri regulácií súkromnoprávnych vzťahoch
s medzinárodným prvkom. Prejavom autonómie vôle je predovšetkým právo zmluvných strán zvoliť
si rozhodné právo, ktorým sa bude spravovať ich zmluvný záväzok, ako aj právo zvoliť si súd, ktorý
bude mať právomoc na riešenie prípadných sporov medzi stranami. Táto slobodná voľba zmluvných
strán však nie je úplne neobmedzená, keďže naráža na ďalšiu významnú zásadu, ktorou je zásada
ochrany slabšej strany. V prípade ochrany spotrebiteľa musia zmluvné strany rešpektovať
ustanovenia tak nariadenia Rím I, pri voľbe rozhodného práva, ako aj ustanovenia nariadenia Brusel
I bis, týkajúce sa voľby súdu. Podstatou tohto oklieštenia autonómie zmluvných strán je totiž ochrana
spotrebiteľa, ktorý nemôže byť zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú kogentné normy štátu jeho
obvyklého pobytu. V zmluvnom vzťahu medzi podnikateľom a spotrebiteľom teda musí byť vyvážená
autonómia vôle strán a ochrana spotrebiteľa.
5

Použitá literatúra:
BĚLOHLÁVEK, A. J.: Římská úmluva a Nařízení Řím I. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009,
ISBN 978-80-7400-176-5
DRGONCOVÁ, J.: Spotrebiteľské právo v Slovenskej republike a v Európskej únii. Šamorín. Heuréka,
2007
FEKETE, I.: Občiansky zákonník, komentár. Bratislava. Epos, 2007
FICOVÁ, S., ŠTEVČEK, M. a kol.: Občianske súdne konanie. 2. vydanie. Praha. C.H. Beck, 2013
LYSINA, P., ĎURIŠ, M., HAŤAPKA, M. a kol. Medzinárodné právo súkromné. 2. vydanie. Bratislava:
C. H. Beck, 2016
SIMAN, M., SLAŠŤAN, M.: Právo Európskej únie. EUROIURIS – Európske právne centrum,
Bratislava, 2012, 1231 s. ISBN: 9788089406128
ŠTEVČEK, M., DULAK, A., BAJÁNKOVÁ, J., FEČÍK, M., SEDLAČKO, F., TOMAŠOVIČ, M. a kol.:
Občiansky zákonník I. § 1 – 450. Komentár. Praha. C. H. Beck, 2015
VEČEŘA, J.: Ochrana spotřebitele v České republice a Evropské unii. Praha. Leges, 2013
VÍTOVÁ, B.: Zákon o ochraně spotřebitele. Komentář. Praha. Wolters Kluwer ČR, 2016
Kontaktné údaje:
Mgr. Lea Mezeiová
lea.mezeiova@flaw.uniba.sk
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Šafárikovo nám. č. 6
810 00 Bratislava
Slovenská republika

čl. 45 ods. 1 písm. e), i) ii) nariadenia Brusel I bis Uznanie rozsudku sa na návrh zainteresovaného
účastníka zamietne ak je rozsudok v rozpore s oddielmi 3, 4 alebo 5 kapitoly II, ak bol žalovaným
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ZÁNIK ŠTÁTU AKO SANKCIA ZA ZLOČINY PODĽA
MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA?
Daniel Bednár
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstract: The paper deals with the responsibility of the state for crimes under international law. It
analyzes the terminological aspects of international crimes, crimes under international law and
transnational crimes. It defines the relationship between state crimes and crimes under international
law. It formulates conclusions on the sanction of the extinction of the state responsible for international
wrongdoing.
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá zodpovednosťou štátu za zločiny podľa medzinárodného práva.
Analyzuje terminologické aspekty medzinárodných zločinov štátov, zločinov podľa medzinárodného
práva a transnacionálních zločinov. Definuje vzťah medzi zločinmi štátov a zločinmi podľa
medzinárodného práva. Formuluje závery k sankcii zániku štátu, ktorý je zodpovedný za
medzinárodné protiprávne konanie.
Key words: International law, state, crimes under international law, responsibility, sanction, extinction
of state
Kľúčové slová: medzinárodné právo, štát, zločiny podľa medzinárodného práva, zodpovednosť,
sankcia, zánik štátu
ÚVOD
V medzinárodnom práve a jeho náuke sa rôzne protiprávne činy označovali a označujú ako
zločiny. Medzi historicky najstaršie prípady patrí pirátstvo, od 19. storočia sa potom k nemu pridal
obchod s otrokmi. Až od 20. storočia však dochádza k rozšíreniu kriminalizácie určitého konania (z
pohľadu medzinárodného práva) na ďalšie činy, ktorých sa dopúšťajú ako jednotlivci, tak (niekedy)
tiež štáty. Pre zjednodušenie s ohľadom na názov článku sa nebudeme zaoberať inými entitami (tzv.
neštátnymi aktérmi).
Skrátka povedané, v teórii a praxi medzinárodného práva sa ustálili výrazy ako medzinárodný
zločin, zločin podľa medzinárodného práva, nadnárodný zločin, a pod. Došlo k vzniku nového
odvetvia, ktoré sa nazýva medzinárodné trestné právo, čo je však tiež pojem, ktorý nie je nesporný,
pretože sa chápe vo viacerých rôznych významoch. O vzniku a vývoji tohto pojmu v právnej náuke
(zahraničnej aj česko-slovenskej) už bolo veľa napísané a pre zjednodušenie tu môžeme akceptovať
dnes už prevládajúce širšie poňatie medzinárodného trestného práva ako súboru právnych noriem
medzinárodného práva verejného, ktoré majú zmluvnú, obyčajovú alebo inú podstatu (prameň - napr.
Rezolúcia BR OSN), a ktoré zaväzujú štáty k trestnému stíhaniu páchateľov konkrétnych činov, na
ktorých potlačovaní je medzinárodný záujem.
P. Šturma vymedzuje zásadné rozdiely medzi medzinárodným trestným právom a trestným
právom medzinárodným.1
Medzinárodné trestné právo obsahuje „medzinárodné zmluvy, ktoré pre zmluvné štáty stanovia
povinnosť vymedziť trestnosť určitých činov vo vnútroštátnom práve, vytvoriť právne predpoklady pre
postih, prípadne umožniť vydávanie (extradíciu) a ďalšie formy vzájomnej pomoci v trestných
veciach“.2 Trestné právo medzinárodné zasa označuje „vnútroštátne normy trestného práva
1

ŠTURMA, P.: Mezinárodní trestní soud a stíhání zločinů podle mezinárodního práva. Praha:
Karolinum, 2002, s. 29
2 Ibidem, s. 35.
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upravujúce predovšetkým miestnu pôsobnosť Trestného zákona, prípadne aj ďalších trestnoprávnych
noriem, ktoré sa týkajú postihu trestných činov s medzinárodným prvkom alebo proti medzinárodným
záujmom, či postupu pri vybavovaní medzinárodnej justičnej spolupráce v trestných veciach“.3 K tejto
diferenciácii ešte pristupuje pojem medzinárodné právo trestné, ktorý predstavuje výsek
(pododvetvie, subsystém) medzinárodného práva verejného v oblasti zmlúv, charakterizovaný svojím
špecifickým predmetom (t. j. medzinárodnou justičnou spoluprácou v trestných veciach), ktorý sa
odlišuje od predmetu a podstaty medzinárodného trestného práva, ako aj od trestného práva
medzinárodného a je regulovaný medzinárodnými zmluvnými prameňmi medzinárodného práva
verejného, ktoré zaväzujú jeho subjekty, t. j. jednotlivé štáty.4
Pritom internacionalizácia trestného práva predstavuje už dnes ťažko spochybniteľný
fenomén, ku ktorému prispel nielen rozvoj materiálnych pravidiel (zmluvných alebo obyčajových), ale
aj rozvoj inštitucionálneho a procesného rámca pre trestné stíhanie konkrétnych zločinov, zvlášť
spojený so štatútmi a činnosťou medzinárodných a zmiešaných (hybridných) trestných tribunálov.
Najmä tzv. zmiešané tribunály vo svojich štatútoch (ktoré môžu mať formu medzinárodnej zmluvy)
kombinujú zločiny podľa medzinárodného práva s trestnými činmi podľa vnútroštátneho práva
a vytvárajú tak spolu s medzinárodnými sudcami, ktorí v nich zasadajú popri domácich sudcoch
systém zmedzinárodneného trestného práva. Normy vnútroštátneho trestného práva sa tak
dostavajú do sféry medzinárodného práva verejného, na rozdiel od medzinárodného trestného práva,
kde naopak medzinárodná zmluva stanovuje pre zmluvné štáty záväzok kriminalizovať určité konania
vo vnútroštátnom trestnom práve.
MEDZINÁRODNÉ ZLOČINY VS. ZLOČINY PODĽA MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA
Nie vždy bývajú inkriminované činy označované výslovne za „zločiny‘‘, preto sa tiež v náuke
medzinárodného trestného práva členia na úpravu najzávažnejších zločinov podľa všeobecného
medzinárodného práva (genocídium, zločiny proti ľudskosti, vojnové zločiny, ako aj zločin proti mieru,
resp. agresie ) na jednej strane a podľa tzv. konvencionálneho medzinárodného trestného práva (v
užšom zmysle) na strane druhej.
Okrem vzniku nového odvetvia, medzinárodného trestného práva, ktoré sa v širšom aj užšom
zmysle zaoberá trestaním fyzických osôb za činy, ku ktorých postihu zaväzujú normy medzinárodného
práva, však terminológia „zločinov“ sčasti prenikla aj do všeobecného medzinárodného práva,
konkrétne do úpravy zodpovednosti štátov za medzinárodné protiprávne správanie. Je zrejmé, že v
prípade medzinárodných zločinov štátov sa jedná o niečo kvalitatívne odlišné od medzinárodnej
trestnej zodpovednosti jednotlivcov, a to dokonca aj osôb, ktoré konali v postavení štátneho orgánu.
Aj keď označenie „zločin“ pre obzvlášť závažné porušenia medzinárodného práva štátom (a
teda prípadnú kvalifikovanú formu alebo stupeň zodpovednosti štátov) 5 vyvolávalo tiež kritiku a
odmietanie, čo viedlo k opusteniu toho pojmu v konečnej verzii (2. čítanie) návrhu článkov Komisie
OSN pre medzinárodné právo (ILC),6 napriek tomu predsa do určitej miery zostalo súčasťou
medzinárodno-právneho diskurzu. Nič na tom príliš nemení ani premenovanie „medzinárodných
zločinov“ štátov na menej kontroverzné, ale teoreticky možno presnejšie „závažné porušenie
záväzkov vyplývajúcich z kogentných pravidiel medzinárodného práva“, ktoré vykonala Komisia pre
medzinárodnú právo v článkoch o zodpovednosti štátov z r. 2001.
Okrem toho sa v súvislosti so zločinmi a ich trestaním objavujú tiež v zmluvách a ďalších
inštrumentoch medzinárodného práva, v oblastiach medzinárodného humanitárneho práva (tzv.
závažné porušenia) a medzinárodného práva ľudských práv. Niektoré zmluvné inštrumenty pre svoju
zmiešanú povahu môžu byť zaradené do medzinárodného práva trestného, ale aj do oblasti práva
2

3

Ibidem. s. 36.
KRATOCHVÍL, V.: České trestní právo hmotné a procesní v evropském právním prostředí. Brno:
AUBI No 355, MU, 2009, s. 17.
5 Zavedené v článku 19 návrhu článkov o zodpovednosti štátov (1. čítanie); pozri YILC, 1976, vol. II,
Part 2, s. 95-122.
6 Porovnaj Report of the ILC, Fifty-third session, 2001, GAOR, Fifty-sixth session, Supplement No. 10
(A/ 56/10), s. 281, §7.
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ľudských práv. Dodržiavanie určitých pravidiel je považované za tak dôležité, že im niekedy poskytujú
ochranu ako ľudsko-právne súdy (deklarovaním zodpovednosti štátu, popr. odškodnením pre obete),
tak trestné tribunály (stíhaním, popr. potrestaním individuálneho páchateľa).
Z toho vyplýva niekoľko zásadných teoretických otázok. Po prvé, či je možné v súčasnom
medzinárodnom práve hovoriť o určitom trende k jeho kriminalizácii či penalizácii. Ak áno, ako tento
pojem vykladať? Je to len druhá strana procesu internacionalizácie trestného práva?
Po druhé, sú peripetie (či presnejšie metamorfózy) medzinárodného zločinu štátu prejavom
kriminalizácie pravidiel o zodpovednosti štátov za medzinárodné protiprávne správanie? Má vôbec
tento osobitný (vyšší alebo sprísnený) stupeň medzinárodnej zodpovednosti svojbytný normatívny
obsah (sankčnej či inej povahy)? Alebo ide len o určité zdôraznenie morálneho a politického významu
určitých noriem a odsúdenie ich porušenia, odrážajúce hodnotový prístup k medzinárodnému právu?
Po tretie, existuje určitý vzťah medzi zodpovednosťou štátu za „medzinárodné zločiny“ a
individuálnou trestnou zodpovednosťou fyzických osôb za správanie („zločiny podľa medzinárodného
práva“), ktoré sa môže podľa pravidiel medzinárodného práva štátu pripísať? Ak áno, do akej miery a
medzi akými skutkovými podstatami môže existovať taká symetria?
Terminologické aspekty
Pri analýze rôznych dokumentov a teoretických príspevkov používajúcich termíny
„medzinárodné právo trestné“, „medzinárodné zločiny“ a ich variácie je možné pojmovo rozlišovať:
A.) medzinárodné zločiny štátov (International crimes), ktorými sa označujú nejzávažnejšie
porušenia medzinárodného práva vyvolávajúce zodpovednosť štátu erga omnes;
2.1

B.) zločiny podľa medzinárodného práva (crimes under international law), ktorými sa
rozumejú činy jednotlivcov, spravidla osôb konajúcich v úradnom postavení, či so súhlasom štátu,
porušujúce najzávažnejšie pravidlá (kogentnej povahy) určené na ochranu mieru a najzákladnejších
ľudských práv, vrátane princípov humanity v čase ozbrojeného konfliktu, za ktoré priamo vzniká
individuálna trestná zodpovednosť na základe medzinárodného práva; k ich stíhaniu sú kompetentné
vnútroštátne súdy (univerzálna jurisdikcia) alebo medzinárodné trestné súdy; medzi hlavné (a
nesporné) kategórie týchto zločinov patrí genocídium, zločiny proti ľudskosti, vojnové zločiny a zločin
agresie;
C.) transnacionálne zločiny (transnational crimes) alebo konvencionálne trestné činy,
definované medzinárodnými zmluvami (najmä multilaterálnymi), ktoré stanovujú pre zmluvné štáty (a
len pre nich) povinnosť stanoviť trestnosť konkrétnych činov do vnútroštátneho práva (kriminalizácia),
vytvoriť právne predpoklady pre ich postih (jurisdikciu), popr. umožniť extradíciu a ďalšie formy
právnej pomoci medzi štátmi. Medzi také „zločiny“ sa väčšinou zaraďujú teroristické trestné činy,
nedovolené obchodovanie (s ľuďmi, zbraňami, jadrovým materiálom, drogami, atď.) a ďalšie formy
organizovaného zločinu. Niekedy sa problematika zločinov podľa medzinárodného práva a
konvencionálnych trestných činov vykladá spoločne pod pojmom medzinárodného práva trestného v
širšom zmysle. Spoločný je tu medzinárodný pôvod pravidiel, aj keď z hľadiska prameňov, závažnosti
chránených záujmov aj metódy implementácie sa obidve kategórie významne líšia. V oboch
prípadoch ide však o dôležité oblasti medzinárodného práva, ktoré sa navyše v posledných rokoch
významne rozvíjajú a menia. O možných posunoch a zbližovaní oboch pojmov svedčí posudzovanie
aktov terorizmu, doteraz spravidla vykladaných v rámci zmluvného medzinárodného práva trestného,
v predbežnom rozhodnutí Špeciálneho tribunálu pre Libanon o aplikovateľnom práve, ktoré vydal vo
februári 2011. Tribunál tu dospel k záveru, že obyčajové medzinárodné právo definuje teroristický akt
spáchaný v čase mieru ako trestný čin (resp. zločin podľa medzinárodného práva), ktorý má za cieľ
zastrašiť obyvateľstvo alebo prinútiť verejnú moc k určitému konaniu alebo nekonaniu a zahŕňa určitý
medzinárodný prvok.7 Aj keď rozdiel medzi zločinmi podľa medzinárodného práva a
transnacionálnymi (konvencionálnymi) zločinmi môže byť považovaný za relatívny a kvantitatívny (v
7STL-l

l-01/ I/AC/R176bis, Interlocutory Decision on the Applicable Law: Terrorism, Conspiracy,
Homicide, Perpetration, Cumulative Charging, 16 February 2011, § 85.
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oboch prípadoch ide o individuálnu trestnú zodpovednosť), pri pojme „medzinárodný zločin“ štátu ide
o medzinárodnú zodpovednosť štátu, čo je kvalitatívny rozdiel. Terminologický zmätok sa však
prehlbuje, ak sa v literatúre stretávame tiež s používaním výrazu „medzinárodné zločiny“ na
označenie zločinov fyzických osôb, kde existuje medzinárodný záujem na ich potrestaní. Príkladom
môže byť Rezolúcia Inštitútu medzinárodného práva (IDI) o imunite štátu a osôb v postavení jeho
orgánov v prípade medzinárodných zločinov (2009). V článku I tejto rezolúcie sú „medzinárodné
zločiny“ definované ako „zločiny podľa medzinárodného práva ako genocída, zločiny proti ľudskosti,
mučenie a vojnové zločiny, ako sú vyjadrené v relevantných zmluvách a v štatútoch a judikatúre
medzinárodných súdov a tribunálov“.8
Iným, ešte známejším príkladom nejednotnej terminológie je Rímsky štatút Medzinárodného
trestného súdu (1998), kde sa dvakrát v Preambule a raz v čl. 1 a čl. 5 vyskytuje obrat „najzávažnejšie
zločiny, ktorými je dotknuté medzinárodné spoločenstvo ako celok“ (the most serious crimes of
concern to the international community as a whole). Okrem toho sa ale v šiestom odseku Preambuly
tiež pripomína, že „povinnosťou každého štátu je vykonávať svoju trestnú jurisdikciu voči osobám
zodpovedným za medzinárodné zločiny“. Z kontextu je zrejmé, že nejde o zločiny štátov, ale o zločiny
podľa medzinárodného práva, čo je všeobecnejší pojem. Najzávažnejšie zločiny, ktorými bolo
dotknuté medzinárodné spoločenstvo, je potom možné interpretovať dvojakým spôsobom: buď ako
synonymum (v prípade úzkej definície zločinov podľa medzinárodného práva), alebo ako úmyselné
zúženie vecného rozsahu „zločinov“ na účely jurisdikcie MTS.
V niektorých prípadoch sa pod jedným názvom ponímajú zločiny podľa medzinárodného práva
a transnacionálne (zmluvné) zločiny. Známy odborník na medzinárodné trestné právo M. Cherif
Bassiouni písal o medzinárodných trestných činoch a zločinoch. Vo svojich starších prácach
Bassiouni rozlišoval celkom 22 kategórií skutkových podstát, 9 v novších dielach potom až 24
kategórií.10 Ide o zoznam siahajúci od agresie a vojnových zločinov až po drogové trestné činy, trestné
činy proti životnému prostrediu, alebo korupčné praktiky v medzinárodnom obchode.
Historicko-právne aspekty a analytická perspektíva
Cez sémantickú podobu, ktorá môže viesť k ich zámene, je vhodné (ak nie dokonca nutné)
odlišovať medzinárodné zločiny štátov od zločinov podľa medzinárodného práva, ktorých sa
dopúšťajú konkrétne osoby.
Ide o to, že z právneho hľadiska označenie „zločin“ by nemalo byť iba označením, ktoré
vyjadruje odporný a zavrhnutiahodný charakter daného činu, ale malo by vyjadrovať aj určitú formu
alebo stupeň zodpovednosti. Z tohto (obsahového) pohľadu je však rozdiel medzi medzinárodnou
zodpovednosťou štátu a individuálnou trestnou zodpovednosťou osôb za určité činy, aj keď ich
kriminalizácia vychádza z medzinárodného práva. Tento rozdiel mohol byť v minulosti menej zreteľný.
To preto, že prvé historické pokusy o trestnú zodpovednosť za vojnové zločiny a ďalšie zločiny podľa
medzinárodného práva sa totiž týkali prevažne osôb v postavení štátnych orgánov (často na vysokej
úrovni), ktorých konanie sa pripisuje štátu. Navyše k jej uplatneniu dochádzalo v súvislosti s vojenskou
porážkou a realizáciou zodpovednosti štátu, či už išlo o články 227 a 228 Versaillskej zmluvy (po 1.
svetovej vojne), alebo o Štatút Medzinárodného vojenského tribunálu v Norimbergu a
Medzinárodného vojenského tribunálu pre Ďaleký východ.11 (po 2. svetovej vojne). Neskorší vývoj
medzinárodného trestného práva však vedie k určitému „rozpojeniu“ individuálnej trestnej
zodpovednosti a zodpovednosti štátov.
2.2
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Institut de Droit International, Napoli Session, 2009.
Porov. Bassiouni, M.Ch.: A Draft International Criminal Code and Draft Statute for an International
Criminal Court, 1987, s. 21, 28-29.
10 Porov. Bassiouni, M.Ch., Wise, E.M: Aut Dedere Aut Judicare: The Duty to Extradite or Prosecute
in International Law. Dordrecht: Kluwer, 1995, s. 5-7.
11 Šturma, P.:Mezinárodní trestní soud a stíhání zločinů podle mezinárodního práva. Praha:
Karolinum, 2002, s. 45.
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Okrem iného aj vďaka tomu, že faktické prostriedky na spáchanie takto závažných zločinov majú
dnes nielen osoby v postavení orgánu štátu, ale aj členovia rôznych organizovaných skupín,
povstaleckých hnutí, a pod. (tzv. neštátni aktéri).
V každom prípade je možné konštatovať, že pojem „zločin podľa medzinárodného práva“ je starší
ako medzinárodný zločin štátu. To samozrejme neznamená, že sa vždy nazývali rovnako, čo sa týka
nielen generického názvu, ale aj jednotlivých kategórií (napr. porušenia zákonov a obyčajov vojny,
závažné porušenia humanitárneho práva, vojnové zločiny). V priebehu času tiež dochádza k
rozširovaniu a upresňovanie jednotlivých skutkových podstát.
Naproti tomu koncept „medzinárodného zločinu“ sa objavil v kontexte práce Komisie pre
medzinárodné právo na kodifikácii pravidiel o zodpovednosti štátov za medzinárodne protiprávne
konanie v priebehu 70. rokov 20. storočia. Ide o dôsledok Komisiou zvolenej širokej koncepcie
zodpovednostných právnych následkov. V teórii medzinárodného práva sa totiž objavovalo rôzne
poňatie.
Prvé z nich v klasickej podobe predstavil taliansky pozitivista D. Anzilotti, ktorý poňal právne
následky medzinárodne protiprávneho konania výlučne v civilistickom poňatí, t. j. len ako bilaterálny
vzťah medzi škodcom a poškodeným, kde má štát - vinník reparačný záväzok voči poškodenému
štátu a tento štát má zase subjektívne právo požadovať reparáciu.12 Druhý prístup je spojený s H.
Kelsenom, predstaviteľom právneho normativizmu, ktorý vychádzal z predstavy, že každý právny
poriadok je založený na donútení, a preto videl ako hlavný právny následok protiprávneho konania
oprávnenia dané medzinárodným právom poškodenému štátu, aby reagoval sankciami proti
zodpovednému štátu.13 Tretia koncepcia, ktorá nakoniec pri kodifikácii zodpovednosti štátov v Komisii
pre medzinárodné právo prevládla, je spojená predovšetkým s menom R. Ago (druhý zvláštny
spravodajca, ktorý zanechal zrejme najvýraznejší odtlačok na celkovej koncepcii návrhu). Vychádza
z názoru, že následky medzinárodne protiprávneho konania nemôžu byť obmedzené buď na
reparáciu, alebo len na „sankciu“. V medzinárodnom práve, ako v každom právnom systéme, môže
nezákonné správanie podľa okolností vyvolať rôzne typy právnych vzťahov (t. j. náhrada škody,
potrestanie..).14
Agova koncepcia zodpovednostných právnych následkov sa pre svoju pokrokovosť a myšlienkovú
silu z veľkej časti presadila, aj keď obsahuje aj problematické aspekty spojené s punitívnym poňatím
zodpovednosti štátu za medzinárodný zločin, ktoré boli následne odmietnuté (pozri nižšie).
Aj v dnešnej náuke medzinárodného práva stále prežíva tradičná (vo svojej podstate
bilaterálna a civilistická) koncepcia zodpovednosti štátu ako povinnosti nahradiť škodu spôsobenú
porušením.15 Táto koncepcia však už nie je väčšinová.16 Posun v koncepcii zodpovednosti štátov,
ktorý zachytila Komisia vo svojom kodifikačnom texte, možno tiež vyjadriť tak, že cieľom
zodpovednosti nie je len náhrada škody, ale aj obnova medzinárodnej zákonnosti, t. j.
znovunastolenie porušeného právneho poriadku.17
Okrem toho táto kodifikácia zodpovednostných právnych následkov zachytáva dosiahnutý
rozvoj medzinárodného práva, vrátane existencie noriem iuris cogentis. Nezaoberá sa
zodpovednosťou len v určitých oblastiach, ako tomu bolo u predchádzajúcich kodifikačných pokusov
v 30. a 50. rokoch 20. storočia (kedy sa vtedajšie návrhy obmedzovali na úpravu zodpovednosti štátu

Porov. Anzilotti, D.: Cours de droit international, Editions Panthéon-Assas (coll. Les introuvables),
Paris, 1999, s. 467-468.
13 Porov. Kelsen, H.: Principles of International Law (RW Tucker, ed.), New York, 1966, s. 22.
14 Porov. Ago, R.: Le délit international, Recueíl des cours ADI, vol. 68, 1939-11, s. 430-440.
15 Porov. Combacau, J. - Sur, S.: Droit international public, 6e ed., Paris: Montchrestien, 2004, s.
520-522.
16 K dlhému a zložitému vývoju teoretických názorov porov. Nolte, G .: From Dionisio Anzilotti to
Kobert Ago: The Classical International Law of State Responsibility and the Traditional Primacy of a
Bilateral Conception of Inter-state Relations, European Journal of International Law (2002), Vol. 13
No. 5, s. 1083-1098.
17 Porov. Dupuy, P.-M.: Responsabilité et légalité, In: La Responsabilité dans le systéme international,
Colloque du Mans, SFDI, Paris: Pedone, 1991, s. 273, 281.
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za porušenie pravidiel cudzineckého režimu, uplatňované cestou diplomatickej ochrany), ale
vychádza zo základnej premisy (čl. 1), že „každé medzinárodne protiprávne konanie štátu vyvoláva
medzinárodnú zodpovednosť tohto štátu‘‘. Medzinárodne protiprávne správanie štátu je naplnené
konaním alebo opomenutím, ktoré predstavuje porušenie medzinárodného záväzku štátu a je možné
ho pripísať tomuto štátu podľa medzinárodného práva (čl. 2). Škoda pritom nie je konštitutívnym
prvkom medzinárodne protiprávneho správania. To však neznamená, že by škoda úplne zmizla, ale
skôr to naznačuje tendenciu k rozšíreniu tohto pojmu. Samotné medzinárodne protiprávne správanie
v tomto zmysle predstavuje škodu, a síce právnu ujmu.18
Tieto všeobecné princípy zodpovednosti štátov však nebránia určitej vnútornej diferenciácii
právnych následkov medzinárodne protiprávneho správania. Naopak, prekonanie civilistickej
koncepcie a nahradenie škody medzinárodne protiprávnym konaním ako konštitutívnym prvkom
zodpovednosti štátov vytvorilo predpoklady pre diferenciáciu a podľa niektorých názorov –
„kriminalizáciu‘‘ zodpovednosti štátov. Ide o koncepciu odrážajúcu vyššiu závažnosť porušenia
kogentných pravidiel, ktorých existencia bola pôvodne potvrdená vo sfére zmluvného práva.19
Neskoršie práce Komisie pre medzinárodné právo však ukázali význam ius cogens aj v oblasti
zodpovednosti.
Kľúčový pojem „medzinárodný zločin“ bol od r. 1976 definovaný v čl. 19 návrhu článkov o
zodpovednosti štátov, dokončenom (v 1. čítaní) v r. 1996. Podľa tohto ustanovenia Komisia zaviedla
rozlišovanie dvoch typov medzinárodne protiprávneho správania – medzinárodného deliktu
a medzinárodného zločinu. V druhom prípade išlo o medzinárodný zločin štátu, definovaný ako:
„Medzinárodné protiprávne konanie, ktorým štát poruší medzinárodný záväzok tak zásadnej povahy
pre ochranu základných záujmov medzinárodného spoločenstva, že ho toto spoločenstvo ako celok
pokladá za zločin.“20
Určitou výhodou vtedajšieho článku 19 návrhu ILC bolo aj to, že v ods. 3 obsahoval príklady
záväzkov, ktorých vážne porušenie môže založiť medzinárodný zločin štátu. 21 Prvé tri zo štyroch
vymenovaných okruhov záväzkov navyše nesporne vychádzajú z kogentných noriem
medzinárodného práva. Išlo o zákaz agresie, zákaz násilného udržiavanie koloniálnej nadvlády, ako
aj závažné a rozsiahle porušovanie záväzkov zásadných pre ochranu ľudského bytia, ako zákazy
otroctva, genocídy a apartheidu.

Porov. Stern, B.: La responsabilité dans le systéme international. Conclusions générales, Colloque
du Mans, op. cit., s. 331-332.
19 Pozri článok 53 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve (1969): Každá zmluva, ktorá v čase
svojho uzavretia je v rozpore s imperatívnou normou všeobecného medzinárodného práva, je nulitná.
Na účely tohto dohovoru je imperatívnou normou všeobecného medzinárodného práva norma prijatá
a uznaná medzinárodným spoločenstvom štátov ako celkom za normu, od ktorej nie je dovolené
odchýliť sa a ktorá sa môže zmeniť len normou všeobecného medzinárodného práva rovnakej
povahy.
20
YILC, 1976, vol. II, Part Two, s. 95-96.
21 Za podmienok vyjadrených v odseku 2, a ak ide o platné pravidlo medzinárodného práva,
medzinárodný zločin napĺňa napríklad:
(a) závažné porušenie medzinárodného záväzku, ktorý je zásadného významu pre udržanie
medzinárodného mieru a bezpečnosti, ako je zákaz agresie;
(b) závažné porušenie medzinárodného záväzku, ktorý je zásadného významu pre zabezpečenie
práva na sebaurčenie národov, ako je zákaz vytvárania koloniálnej nadvlády alebo jej násilné
udržiavanie;
(c) závažné a v širokom meradle vykonané porušenie medzinárodného záväzku, ktorý je zásadného
významu pre ochranu ľudského bytia, ako je zákaz otroctva, genocídia a apartheidu;
(d) závažné porušenie medzinárodného záväzku, ktorý je zásadného významu pre ochránenie a
uchovanie životného prostredia, ako je hromadné znečisťovanie ovzdušia a morí."
Pozri YILC, 1976, vol. II, Part Two, s. 95-96. Ku kritickému zhodnoteniu porov. Čepelka, Č .:
Odpovědnost státu. Návrh článkov 1 až 35 kodifikačného dohovoru (s komentárom), Praha: UK, 1985,
s. 53-62.
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Pri revízii návrhu článkov do druhého čítania však Komisia vzhľadom na pripomienky štátov aj
časti náuky22 a pod vplyvom nového osobitného spravodajcu (J. Crawford) opustila pojem
„medzinárodný zločin“, aj keď ponechala podstatu koncepcie, spočívajúcu v zosilnenej forme
zodpovednosti štátu. Druhá časť návrhu článkov tak obsahuje kapitolu III., Nazvanú „Závažné
porušenie záväzkov vyplývajúcich z povinných noriem všeobecného medzinárodného práva“ (články
40 a 41).
Nahradenie termínu „medzinárodný zločin“, aj keď môže byť prijímané s rozpakmi,23 bolo
rozhodujúce, že tento výraz by mohol byť zavádzajúci. Jednak pripomína kategóriu zločinov podľa
medzinárodného práva, s ktorými je spojená trestná zodpovednosť fyzických osôb; tie môžu byť
stíhané pred národnými alebo medzinárodnými súdmi.24 Jednak bol termín zločin spojený so
sankčnou koncepciou právnych následkov (popri reparačných následkoch u bežných porušení, tzv.
medzinárodných deliktov), ktorú zastával vo svojej dobe R. Ago. To by znamenalo trestnú
zodpovednosť štátu, ktorá je však cudzia systému medzinárodného práva. 25 V skutočnosti totiž nie je
zodpovednosť štátu ani civilná, ani trestná, ale medzinárodná, čo však neznamená, že neobsahuje
určité prvky oboch modelov.26 Nesmie byť však nevhodne spájaná s kategóriami vnútroštátneho
práva, ktoré sú podstatne odlišné od práva regulujúceho vzťahy v medzinárodnom spoločenstve
štátov.27
Závažné porušenie záväzkov z kogentných noriem sa však vecne nelíši od pojmu
„medzinárodný zločin štátu“.28 Nové označenie má oproti staršiemu poňatiu medzinárodného zločinu
(podľa čl. 19 návrhu z prvého čítania) ešte tú výhodu, že odstraňuje predchádzajúce pochybnosti a
spája vyšší stupeň zodpovednosti štátu so závažným porušením ius cogens. Nedostatkom
kodifikačného návrhu je však príliš veľká stručnosť článkov 40 a 41, ktorá nevystihuje, čo všetko môže
byť obsahom zodpovednosti za porušenie týchto záväzkov. Na jednej strane stanovuje osobitné
povinnosti pre tretie štáty (iné ako štát, ktorý sa dopustil porušenia), najmä povinnosť spolupracovať
s cieľom ukončiť legálnymi prostriedkami závažné porušenie v zmysle čl. 40 (čl. 41 ods. 1); povinnosť
neuznať ako legálnu situáciu vytvorenú vážnym porušením, ani nepomáhať pri udržiavaní tejto
situácie (čl. 41 ods. 2).
Na druhej strane však neupravuje zvláštne, prísnejšie povinnosti na ťarchu štátu
zodpovedného za závažné porušenie záväzkov z kogentných noriem (predtým „medzinárodný
zločin“), hoci sa v skoršej fáze kodifikačných prác také následky zvažovali (najmä predposledný
osobitný spravodajca G. Arangio-Ruiz).29 Mohlo by ísť o sankčné či sprísnené reparácie (punitive
damages), ktoré by boli adekvátne závažnosti porušenia. Komisia však nakoniec tento koncept na
účely zodpovednosti štátov neprevzala, takže v konečnej podobe článkov o zodpovednosti štátov
takéto, či iné osobitné právne následky porušenia kogentných noriem výslovne upravené nie sú. To
ale neznamená, že sú a priori vylúčené. V zásade nič nebráni tomu, aby boli stanovené v pravidlách
(lex specialis), alebo aby ich v odôvodnených prípadoch aplikoval na to príslušný medzinárodný súd
či tribunál.30
Namiesto toho článok 41 ods. 3 len odkazuje (without prejudice clause) na ostatné
zodpovednostné následky, ktoré vznikajú pri každom bežnom medzinárodne protiprávnom konaní a

22

Porov. napr. Rosenstock, R.: An International Criminal Responsibility of States? In: International
Law on the Eve of the Twenty-first Century, New York: United Nations, 1997, s. 265-285.
23 Porov. napr. Pellet, A.: Vive le crime! Remarques sur les degresie de Tillicite en droit international,
ibid., s. 287-315.
24 Pozri Report of the ILC, 2001, op. cit., s. 279-281.
25 Porov. napr. Dupuy, P.-M.: op. cit., s. 465-466.
26 Porov. 5. správu G. Arangio-Ruiza (štvrtý osobitný spravodajca); A / CN.4 / 453 / Add.3, § 148.
27 Porov. Pellet, A.: op. cit., s. 302-303.
28 Porov. Wyler, E.: From 'State Crime' to Responsibility for 'Serious Breaches of Obligations under
Peremptory Norms of General International Law, EJIL (2002), Vol. 13 No. 5, s. 1147-1160.
29 Pozri YILC, 1989, vol. II, Part 1, s. 31-42.
30 Pozri Witte, S.: Punitive Damages. In: Crawford, J., Pellet, A., Olleson, S., The Law of International
Responsibility. Oxford, New York: OUP, 2010, s. 673-675.
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ďalšie osobitné právne následky, ktoré pre takéto porušenia môžu vyplývať z medzinárodného práva.
Toto riešenie podľa komentára Komisie odráža presvedčenie, že sám režim zodpovednosti za
závažné porušenia (zločiny) štátu je v stave vývoja.31
Osobitné právne následky porušenia kogentných noriem sa však do istej miery premietli aj
do znenia článkov 42 a 48, ktoré stanovujú aktívnu legitimáciu (priamo) poškodených štátov, resp.
ostatných štátov uplatňovať zodpovednostné nároky (na základe kapitoly II. tretej časti) a vynucovať
si splnenie povinností pomocou protiopatrení.
Nejde tu však o úplnú symetriu. Ak možno tvrdiť, že každé porušenie kogentnej normy
implikuje záväzok erga omnes, naopak však neplatí, že každý takýto záväzok vychádza z ius
cogens.32 Obsah čl. 48 je podstatne širší, než aby sa vzťahoval len na zodpovednosť za závažné
porušenie záväzkov vyplývajúcich z povinných noriem všeobecného medzinárodného práva (podľa
článku 40). Vzťahuje sa totiž na všetky záväzky určené medzinárodnému spoločenstvu ako celku, t.
j. záväzky vyplývajúce predovšetkým z ius cogens, ale aj z ďalších všeobecne platných obyčajových
pravidiel medzinárodného práva. Okrem týchto záväzkov erga omnes však čl. 48 mieri tiež na záväzky
určené skupine štátov, ktoré sú založené na ochranu kolektívneho záujmu tejto skupiny. Takéto
záväzky môžu byť založené dispozitívnymi pravidlami všeobecného medzinárodného práva
(obyčajového) alebo aj niektorými mnohostrannými zmluvami (t. j. záväzky erga omnes partes).
Na druhej strane kogentné pravidlá môžu byť prevzaté aj do mnohostranných zmlúv, ktoré
ich môžu doplniť o dodatočné (zmluvné) pravidlá určené na uľahčenie ich implementácie, kontroly
dodržiavania a riešenia sporov vyplývajúcich z ich výkladu a aplikácie. Ideálnym riešením by bola
inštitucionálna odpoveď medzinárodného spoločenstva na porušenie kogentných pravidiel
(medzinárodné zločiny), napr. cestou BR OSN, ale za súčasného stavu medzinárodného práva táto
možnosť ostáva neistá.33 Odlišnou cestou je súdne riešenie sporov. Hoci doložky o riešení sporov,
ktoré môžu odkazovať k Medzinárodnému súdnemu dvoru alebo inému judiciálnemu orgánu sú vždy
zmluvnej povahy, neznamená to oslabenie výnimočného postavenia kogentných noriem
(materiálnych). Ide len o to, že tento procesný mechanizmus má odlišnú povahu. Konsenzuálnym
založením jurisdikcie medzinárodného súdu a podriadením sa jeho rozhodnutiam, štáty v zásade
dávajú priestor pre autoritatívnu interpretáciu noriem medzinárodného práva, potvrdenie ich kogentnej
povahy a prípadné deklarovanie zodpovednosti za závažné porušenie záväzkov z nich vyplývajúcich.
Popri medzinárodných orgánoch so všeobecnou jurisdikciou k tomu môžu prispieť aj špecializované
tribunály, vrátane regionálnych súdov pre ľudské práva.
Vzťah medzi zločinmi štátov a zločinmi podľa medzinárodného práva
Jednou z najzložitejších otázok je prípadný vzťah medzi zodpovednosťou štátu za
„medzinárodné zločiny‘‘ a individuálnou trestnou zodpovednosťou za zločiny podľa medzinárodného
práva. Aj keď sa prijatý návrh článkov o zodpovednosti štátov uspokojil len s odkazom (čl. 58), že
„tieto články nie sú na ujmu akejkoľvek otázke individuálnej zodpovednosti podľa medzinárodného
práva ktorejkoľvek osoby konajúcej v mene štátu‘‘, práve u „závažných porušení‘‘ má tento vzťah
zásadný význam. Hoci zločiny podľa medzinárodného práva, z ktorých vyplýva individuálna trestná
zodpovednosť, boli kodifikované samostatne,34 vecne súvisia so závažnými porušeniami („zločinmi“)
štátov. Skutkové podstaty trestného činu proti mieru, genocídia, zločinov proti ľudskosti a vojnových
zločinov, ak sú spáchané v mene štátu (jeho orgánmi), tiež spravidla naplnia kategóriu závažného
2.3

Pozri Report of the ILC, 2001, op. cit., s. 292, § 14.
Pozri Dupuy, P.-M.: A General Stocktaking of the Connections between the Multilateral Dimension
of Obligations and Codification of the Law of Responsibility, European Journal of International Law
(2002), Vol. 13 No. 5, s. 1062.
33 Porov. Klein, P.: Responsibility for Serious Breaches of Obligations Deriving from Peremptory
Norms of International Law and United Nations Law, Europe an Journal of International Law (2002),
Vol. 13 No. 5, s. 1253.
34 V návrhu Kódexu zločinov proti mieru a bezpečnosti ľudstva (1996) a najmä v Rímskom štatúte
Medzinárodného trestného súdu (1998). Bližšie porov. Šturma, P.: Mezinárodní trestní soud a stíhání
zločinů podle mezinárodního práva, Praha, Karolinum, 2002.
31
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porušenia na účely zodpovednosti štátu. Niektorí autori v tejto súvislosti hovoria o „transparentnosti‘‘
štátu v zmysle, že jeho predstavitelia sa nemôžu skrývať za úradné postavenie a musia čeliť
individuálnej trestnej zodpovednosti.35 Aj keď potrestanie svojich predstaviteľov za takéto zločiny
nezbavuje štát jeho vlastnej zodpovednosti za taký čin,36 môže predstavovať jednu z dôležitých
súčastí zodpovednostných právnych následkov. Na druhej strane preukázaná trestná zodpovednosť
osôb za zločiny podľa medzinárodného práva môže byť indíciou na odvodenie zodpovednosti štátu
za závažné porušenie záväzkov z kogentných noriem medzinárodného práva.
3

ZÁVER

Môžeme považovať koncept „medzinárodného zločinu“ ako vyššieho stupňa (prísnejšej formy)
zodpovednosti štátu za mŕtvy? A samotné označenie ako použiteľné synonymum pre širší, či užší
zoznam zločinov podľa medzinárodného práva, teda kategórie zodpovedajúce len trestnej
zodpovednosti jednotlivcov? Alebo možno cez nominálne opustenie tohto označenie v konečnej verzii
článkov o zodpovednosti štátov vidieť samotný koncept ako živý vďaka metamorfóze do pojmu
závažných porušení záväzkov vyplývajúcich z ius cogens?
Na položené otázky dala vykonaná analýza odpoveď. Koncept medzinárodného zločinu štátu
nie je mŕtvy, ale v pozmenenej podobe je naďalej vitálny. Na jednej strane ostal súčasťou teoretického
diskurzu medzinárodného práva a na druhej strane sa v konečnej verzii článkov o zodpovednosti
štátov transformoval do závažných porušení záväzkov vyplývajúcich z kogentných noriem. Pokiaľ ide
o hypotézy uvedené v úvode, téza penalizácie medzinárodného práva sa čiastočne vyvrátila, pretože
ani kodifikácia zodpovednosti štátov, ani judikatúra medzinárodných súdov, vrátane ľudsko-právnych
súdov, nepotvrdzuje trestnú zodpovednosť štátu. Súčasne sa však penalizácia z časti potvrdila v tom
zmysle, že v niektorých prípadoch satisfakčná zložka medzinárodnej zodpovednosti obsahuje
povinnosť štátu viesť vyšetrovanie porušení a zabezpečiť potrestanie osôb zodpovedných za dané
činy (v niektorých prípadoch zločiny podľa medzinárodného práva).
Metamorfózy medzinárodného zločinu ukazujú, že zodpovednosť štátu nie je trestná (ani
civilná), ale má medzinárodný charakter.37 To platí aj pre zvýšenú zodpovednosť štátu za závažné
porušenie záväzkov vyplývajúcich z ius cogens. Aj keď Komisia pre medzinárodné právo ponechala
špecifický obsah následkov (pre zodpovedný štát) na špeciálne pravidlá a budúcu prax, sankčný
obsah sa nepotvrdil. Tiež sprísnená zodpovednosť za závažné porušenie má všeobecne reparačnú
povahu, avšak s dôrazom na silnejšie formy satisfakčnej zložky. Tam, kde sú konaním zodpovedného
štátu poškodení jednotlivci (čo býva u väčšiny zločinov), z judikatúry často vyplýva povinnosť
poskytnúť im odškodnenie alebo zadosťučinenie v rôznych podobách.
Zdá sa teda, že vzťah medzi medzinárodnou zodpovednosťou štátu za závažné porušenie
záväzkov z ius cogens (medzinárodné zločiny) a individuálnou trestnou zodpovednosťou osôb (za
zločiny podľa medzinárodného práva) môže existovať, ale nepodarilo sa preukázať jednoznačnú
symetriu. Každé jednotlivé porušenie takýchto pravidiel zakladá individuálnu trestnú zodpovednosť
páchateľa. V niektorých prípadoch sa takéto konanie môže tiež pričítať štátu, ale pomerne často tomu
tak nie je. To súvisí s tým, že sa ich dopúšťajú nielen štátne orgány, ale stále častejšie aj rôzni neštátni
aktéri. Komisia i MSD vychádzajú zo štandardu efektívnej kontroly štátu, ale tú mnohokrát nemožno
preukázať. Rôzni aktéri, povstalecké hnutia, teroristické skupiny, apod. často konajú samostatne. V
prípadoch, kde sa konanie pripisuje štátu, tak závažné porušenia (zločiny) štátu nepredpokladajú
ojedinelé, ale hrubé či systematické porušenia záväzkov podľa kogentných noriem.
Súčasné medzinárodné trestné právo sa rýchlo rozvinulo vďaka praxi medzinárodných
trestných tribunálov, čo ale doteraz neplatí pre sprísnenie medzinárodnej zodpovednosti štátov.
Možno očakávať, že bude závisieť od ďalšej rozhodovacej praxi (nielen) MSD, ale aj regionálnych
35

Porov. Pellet, A.: op. cit., s. 310-311.
Pozri YILC, 1976, vol. II, Part Two, s. 96, § 21.
37 Šturma, P.: Metamorfózy mezinárodních zločinů: příbeh s otevřeným koncem. In: Odpověd
mezinárodního práva na mezinárodní zločiny/Pavel Šturma a kol. Praha: Univerzita Karlova, 2014, s.
26.
36
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súdov pre ľudské práva, či a ako sa teoretický koncept „zločinu“ premení v praktický obsah zvýšenej
zodpovednosti štátu za porušenie kogentných pravidiel medzinárodného práva a bude korelovať
s individuálnou trestnou zodpovednosťou jednotlivcov. Sankciu zániku štátu medzinárodné právo
nepozná a môžeme len konštatovať, že pri spáchaní vyššie uvedených zločinov môže dôjsť
maximálne k zániku režimu, ale nie štátu ako takého, pokiaľ existujú jeho konštitučné prvky ako
obyvateľstvo, ktoré ďalej žije na pôvodnom štátnom území (príkladom môže byť zánik Nemeckej ríše
po 2. sv. vojne a vznik SRN a NDR).
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ŠTÁT AKO SUBJEKT MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA
Jozef Valuch
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstract: Public international law regulates relations between its subjects and its primary subject is
a state. However, is it still true in the 21st century? What actually is a state, what criteria does an entity
have to meet to represent a state and what happens in a case where such criteria are not met? The
answers to these and related questions are dealt with in the following article.
Abstrakt: Medzinárodné právo reguluje vzťahy medzi svojimi subjektmi, pričom jeho primárnym
subjektom je štát. Platí to ale ešte aj v 21. storočí? Čo je to vlastne štát, aké kritériá musí entita spĺňať
aby bola štátom a čo v prípade ak tomu tak nie je? Odpovede na tieto a súvisiace otázky sa snaží
podať nižšie uvedený príspevok.
Key words: state, international law, criteria, subject
Kľúčové slová: štát, medzinárodné právo, kritériá, subjekt
ÚVOD
Napriek vývoju, ktorý neobchádza ani medzinárodné právo a vstupu nových entít do diania
v rámci medzinárodného spoločenstva, zostáva primárnym subjektom medzinárodného práva
verejného aj v 21. storočí štát. Aj súčasné medzinárodné právo je tak predovšetkým právom
medzištátnym. Výnimočné postavenie štátu vyplýva z toho, že vystupuje ako predstaviteľ suverénnej
moci a má absolútnu normotvornú spôsobilosť v oblasti medzinárodného práva, vrátane spôsobilosti
vytvárať a byť členom medzivládnych medzinárodných organizácií, spôsobilosť materiálne zaistiť
plnenie svojich záväzkov, spôsobilosť byť nositeľom zodpovednosti1 ako aj schopnosť prakticky
presadzovať svoje nároky voči iným subjektom. V dôsledku uvedeného možno povedať, že štát je
ešte aj dnes jediným plnohodnotným subjektom medzinárodného práva.2 Aj v tomto čase sú preto
stále aktuálnymi otázky späté so vznikom, či uznaním tohto subjektu, jeho zánikom, či právnym
nástupníctvom a pod. Nejde ani zďaleka len o otázky späté s minulosťou. Medzinárodné právo
prichádza dokonca do kontaktu so situáciami, s ktorými síce vyslovene nepočíta (napr. samovoľné
zrútenie štátu), no musí im čeliť.
1

VZNIK, UZNANIE A ZÁNIK ŠTÁTU NA KONCI 20. A ZAČIATKU 21. STOROČIA
O tom, že v prípade vzniku, uznania, či zániku štátu nejde o skutočnosti späté len s minulosťou
svedčia aj udalosti z konca 20. a začiatku 21. storočia. Či už ide o rozpad Socialistickej federatívnej
republiky Juhoslávia v 90-tych rokoch minulého storočia, vznik nezávislého štátu Čierna Hora v roku
2006, či vyhlásenie nezávislosti Kosova v roku 2008 alebo o vznik Južného Sudánu v roku 2011,
všetky tieto a aj ďalšie obdobné udalosti nesú so sebou medzinárodnoprávne následky a reakcie
medzinárodného spoločenstva i jeho jednotlivých členov. A práve tieto reakcie môžu byť rôzne
v závislosti od miery splnenia kritérií stanovených medzinárodným právom, či od záujmov jednotlivých
členov medzinárodného spoločenstva.
Za kritériá štátnosti sa na účely medzinárodného práva považuje naplnenie znakov uvedených
v čl. 1 regionálneho Dohovoru z Montevidea o právach a povinnostiach štátov z r. 1933, ktorými sú:
a) stále obyvateľstvo;
b) vymedzené územie;
c) vláda (verejná moc);
2

K otázke zodpovednosti bližšie pozri: VRŠANSKÝ, P.: Zodpovednosť štátu v medzinárodnom práve.
In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 13/1990.
2 JANKUV, J.: Subjekty medzinárodného práva a ďalší aktéri medzinárodno-právnych vzťahov na
prahu 21. storočia, s. 69 - 70
1
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d) spôsobilosť vstupovať do vzťahov s inými štátmi.
Vo všeobecnosti sa má za to, že uvedené ustanovenie sa vyvinulo do pravidla
medzinárodného obyčajového práva.3 Preto aj napriek tomu, že uvedený Dohovor bol pôvodne
uzavretý medzi latinskoamerickými štátmi, dnes má už všeobecný význam.
Ak sa pozrieme bližšie na jednotlivé kritériá, zistíme nasledovné:
Hneď prvým je kritérium stáleho obyvateľstva, ktoré predstavuje súbor osôb, ktoré spolu žijú
na danom území ako organizované spoločenstvo. Táto stručná definícia zdôrazňuje prirodzený
a trvalý charakter obyvateľstva. Prirodzenosť predstavuje také súžitie obyvateľstva, ktoré zaistí jeho
biologickú reprodukciu (nezahŕňa napr. skupinu spájanú profesionálnymi záujmami). Trvalý charakter
odlišuje obyvateľstvo od osôb, ktoré žijú na danom území prechodne (cudzinci a apoliti), 4 pričom túto
väzbu podčiarkuje inštitút štátneho občianstva. Medzinárodné právo v podstate nestanovuje žiadnu
dolnú hranicu na veľkosť obyvateľstva ako podmienku existencie štátu.5 Na druhej strane ale
nepripúšťa vznik ani existenciu štátu bez obyvateľstva. Umožňuje však, aby štát považoval za súčasť
svojho územia i niektoré neobývané oblasti, nevhodné k trvalému osídleniu, a to za predpokladu, že
je na nich schopný v prípade potreby mocensky vylúčiť zásahy iných štátov (pozri rozsudok Stáleho
dvora medzinárodnej spravodlivosti vo veci Východné Grónsko z r. 1933). Medzinárodné právo
nerieši ani otázku určitého minimálneho podielu občanov v celkovej populácii štátu.6 Za subjekty
medzinárodného práva sú tak považované aj štáty s veľmi malým počtom obyvateľstva, čo sa
prejavuje aj v štruktúre členstva dnešnej OSN, ktorá zahŕňa i veľmi malé štáty (tzv. mikroštáty).7
Druhým v poradí je „vymedzené územie“, ktoré bolo v minulosti považované za najdôležitejší
prvok štátu, ako predpoklad osídlenia, stability a fungovania verejnej moci. Medzinárodné právo
nestanovuje jeho minimálnu veľkosť potrebnú pre vznik štátu a tak medzinárodné spoločenstvo
nespochybňuje ani existenciu štátov s veľmi malou rozlohou (tzv. mikroštátov), ako je napr. San
Marino, Nauru a pod. Zmenšenie územia štátu, a to i podstatné, nevedie k spochybneniu
medzinárodnoprávnej subjektivity daného štátu a na ujmu jeho štátnosti nie je ani skutočnosť, že si
na jeho územie robia právny nárok iné štáty, prípadne že jeho územie nie je presne vymedzené. 8
Požiadavka na územie totiž nevyžaduje aby mal štát nesporné hranice, ale len to, aby malo jeho
územie "dostatočnú súdržnosť".9 Príkladom je Izrael, ktorý nemal jasne vymedzené hranice a napriek
tomu bol prijatý za člena OSN. Štátnym územím pritom medzinárodné právo rozumie nielen príslušnú
časť zemského povrchu, ale aj zodpovedajúcu časť pod zemou až do stredu zeme, časti hraničných
vodných tokov a jazier, v morskom prostredí tzv. vnútorné a pobrežné vody a nad zemským
povrchom vzdušný priestor. Na tomto svojom území štát vykonáva výlučnú a úplnú suverénnu moc.10
Rovnako ako v prípade obyvateľstva platí, že štát bez vlastného územia nemôže vzniknúť ani
existovať.

3

GRANT, J., P., BARKER, J., C.: Parry & Grant Encyclopaedic Dictionary of International Law. Third
edition, s. 573
4 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. 109 - 110
5 GRANT, J., P., BARKER, J., C.: Parry & Grant Encyclopaedic Dictionary of International Law. Third
edition, s. 573
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. 111
7 Napr. Lichtenštajnsko, členský štát OSN od r. 1991 – má 33 000 obyvateľov; San Maríno, členský
štát OSN od r. 1992 – má 27 000 obyvateľov; Andora, členský štát OSN od r. 1993 – má 66 000
obyvateľov a pod. Bližšie pozri: TÜRK,D.: Základy mezinárodního práva, s. 72.
8 JANKUV, J.: Subjekty medzinárodného práva a ďalší aktéri medzinárodno-právnych vzťahov na
prahu 21. storočia, s. 70. Niektoré spory medzi štátmi o časť štátneho územia trvajú i desaťročia.
Napríklad hraničný spor medzi Peru a Chile trval 120 rokov a skončil až v roku 1999 uzavretím dohody
medzi týmito štátmi. ONDŘEJ,J.: Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní, s. 103
9
GRANT, J., P., BARKER, J., C.: Parry & Grant Encyclopaedic Dictionary of International Law. Third
edition, s. 573. Porovnaj: Deutsche Continental Gas-Gesselschaft v. Polish State (1929) 5 I.L.R. 11,
15.
10 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. 109
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Vláda resp. verejná moc ako ďalšie kritérium predstavuje sústavu štátnych orgánov, ktoré sú
schopné zaistiť na príslušnom území taký minimálny štandard územnej správy a verejného poriadku,
ktorý umožňuje nerušenú koexistenciu daného štátu s inými členmi medzinárodného spoločenstva.
Medzinárodné právo vychádza z požiadavky efektivity vlády, t. j. požiadavky aby vláda bola schopná
fakticky podriadiť svojej autorite všetky osoby podliehajúce jej jurisdikcii. Táto efektivita vlády býva
predmetom zvýšeného záujmu medzinárodného spoločenstva hlavne v čase formovania nového
štátu. V čase jeho zrelosti sa efektivita výkonu štátnej moci už predpokladá. Samotné výrazné
oslabenie vlády, ktorá nie je schopná sa presadiť na celom území štátu a moc prípadne zdieľa s inými
ohniskami moci, štát ako subjekt medzinárodného práva nediskvalifikuje. 11 Požiadavka vlády (resp.
verejnej moci) nešpecifikuje konkrétnu formu vlády, v zásade postačuje výkon efektívnej kontroly nad
príslušným územím a obyvateľstvom. Nevyžaduje sa ani, aby vláda bola demokratická.12 Efektivita
vlády (verejnej moci) sa však neprejavuje len v schopnosti štátu vykonávať moc na svojom území
(interne), ale i v jeho samostatnosti vo vzťahu k iným štátom (externe). Prax totiž pozná prípady, keď
nový štát nevznikol práve preto, že bol výrazne závislý na niektorom inom štáte. 13
Dnes už vieme, že v zásade postačí na identifikáciu štátu ako subjektu medzinárodného práva
existencia troch vyššie uvedených predpokladov, no z praktického hľadiska má význam aj štvrtý znak
vymedzený v Dohovore z Montevidea, ktorým je spôsobilosť vstupovať do vzťahov s inými štátmi.
Niektoré útvary totiž spĺňajú prvé tri kritériá (majú svoje územie, obyvateľstvo aj verejnú moc) a sú
štátmi v poňatí všeobecnej právovedy, no pokiaľ nemajú spôsobilosť vstupovať do vzťahov s inými
štátmi (vstupovať do medzinárodnoprávnych pomerov), nemožno ich považovať za subjekty
medzinárodného práva. Takýmito štátmi v zmysle všeobecnej právovedy sú napr. územné jednotky
federácie (spolkového štátu), teda štátu zloženého z hľadiska vnútroštátneho práva. Z hľadiska
medzinárodného práva má však väčšinou výlučnú medzinárodnú spôsobilosť ústredný štát 14 a do
vzťahov s inými štátmi je tak oprávnená vstupovať len federácia ako celok a nie jednotlivé územné
jednotky. Jediným medzinárodnoprávnym subjektom v tomto prípade je preto federácia. Takouto
federáciou vnútroštátneho typu sú napr. USA. Naproti tomu sa výnimočne vyskytujú aj federácie
medzinárodného typu, keď v určitom rozsahu vstupujú do medzinárodných stykov aj územné jednotky
a ako subjekt medzinárodného práva vystupuje nielen federácia ako celok, ale i tieto jednotky.
Príkladom je Québec v Kanade, či švajčiarske kantóny, ktoré majú právo uzatvárať medzinárodné
zmluvy týkajúce sa hospodárstva štátu, dopravy so susednými štátmi a polície.15
Práve v súvislosti s týmto štvrtým kritériom sa možno stretnúť s názormi zdôrazňujúcimi
uznanie entity inými štátmi.16 Niektorí autori (predovšetkým predstavitelia anglo-americkej vedy
medzinárodného práva) výslovne uvádzajú, že entita nie je štátom, pokiaľ nemá spôsobilosť v rámci
svojho ústavného systému vstupovať do medzinárodných vzťahov s inými štátmi, rovnako ako

ONDŘEJ, J.: Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní, s. 103
GRANT, J., P., BARKER, J., C.: Parry & Grant Encyclopaedic Dictionary of International Law. Third
edition, s. 573
13 Taký bol napr. prípad bantustanov (Transkei, Bophuthatswana), ktoré na svojom území založila
Juhoafrická republika. OSN a vtedajšia Organizácia africkej jednoty však zamietli požiadavku týchto
entít na uznanie. Podobné je postavenie napr. Severocyperskej tureckej republiky (nazývaná aj
Turecká republika Severný Cyprus), ktorá bola založená po tureckej vojenskej intervencii na Cypre
v r. 1974. TÜRK,D.: Základy mezinárodního práva, s. 73. K otázke interného a externého aspektu
vlády (resp. výkonu verejnej moci) bližšie pozri: MALANCZUK,P.-AKEHURST,M.B.: Akehurst´s
Modern Introduction to International Law, 7th ed., s. 77
14 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. 114
15 ONDŘEJ, J.: Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní, s. 104
16
Bližšie pozri: GRANT, J., P., BARKER, J., C.: Parry & Grant Encyclopaedic Dictionary of
International Law. Third edition, s. 574. Toto uznanie má súvis s tzv. konštitutívnou teóriou typickou
pre tradičné medzinárodné právo, podľa ktorej sa štát stane subjektom medzinárodného práva len
prostredníctvom jeho uznania. Bližšie pozri: BRIERLY,J.L.: The Law of Nations: An Introduction to the
International Law of Peace, 6th ed., s. 138
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politické, technické a finančné schopnosti, aby tak urobila.17 Základnou podmienkou spôsobilosti je
teda nezávislosť.18
V dnešnej dobe už platí, že subjektom súčasného medzinárodného práva sa štát stáva už tým,
že svoju štátnosť diplomaticky a mocensky presadí a udrží ju. Nie je nutné, aby ho v tomto stave
uznali iné štáty, ako tomu bolo v období tradičného medzinárodného práva. Štát sa tak stáva členom
medzinárodného spoločenstva už faktom svojej existencie a nie aktom uznania de iure zo strany už
existujúcich štátov.19 Teóriou štátu a práva uvádzané prvky štátnosti ako územie, obyvateľstvo
a výkon verejnej moci stačia len k vnútroštátnemu prejavu tejto štátnosti, k jej medzinárodnému
(vonkajšiemu) prejavu je preto potrebné i jej mocenské presadenie sa, čo je výrazom fakticky daného
stavu.
Ako príklad môže slúžiť v súvislosti s rozpadom Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávia
v r. 1991 ustanovená na Srbmi prevažne osídlenej časti Chorvátska nezávislá, tzv. Srbská republika
Krajina, ktorá sa však medzinárodne nepresadila, pretože bola už pri občianskej vojne v r. 1995
dobytá chorvátskou armádou ako územie ovládané povstalými Srbmi. Z ďalších možno uviesť napr.
v r. 1983 ustanovenú Tureckú republiku severného Cypru, ktorú uznáva len Turecko, alebo v r. 1991
od Moldavska odtrhnutú ruskú separatistickú enklávu, ktorá jednostranne vyhlásila nezávislosť pod
názvom „Podnesterská republika“, pričom túto uznáva len Rusko.20
Vo vzťahu k vyššie uvedeným štyrom „montevidejským“ kritériám pre vznik štátu je vhodné
uviesť, že v roku 1991 prijalo niekdajšie Európske spoločenstvo Deklaráciu o smerniciach pre
uznávanie nových štátov vo východnej Európe a Sovietskom zväze, v ktorej boli stanovené ďalšie
podmienky pre uznanie. Ide o nasledovné podmienky:
- dodržiavanie ustanovení Charty OSN a základných aktov KBSE a v ich rámci
predovšetkým ustanovenia o rešpektovaní práva, demokracii a ľudských právach;
- záruky za práva etnických a národnostných menšín;
- dodržiavanie nedotknuteľnosti hraníc, ktoré možno meniť len pokojným spôsobom
a dohodou;
- prijatie relevantných záväzkov ohľadne odzbrojenia, nešírenia jadrových zbraní
a regionálnej bezpečnosti a stability;
- záväzok riešiť všetky otázky sukcesie štátov a regionálnych sporov dohodou, v prípade
potreby však i arbitrážne.
Uvedené dodatočné podmienky pre uznanie z r. 1991 boli však dôsledkom politických
okolností a nevytvorili v zásade nové normy medzinárodného obyčajového práva.21
Vynára sa následne otázka, čo v prípade, že nový útvar stanovené podmienky nespĺňa?
Odpoveď nám môže poskytnúť prax uplatňovaná v jednotlivých situáciách, z ktorej možno vyvodiť, že
ak štáty medzinárodného spoločenstva zistili, že v danej historickej etape určené kritériá nový štát
nespĺňa, odmietali jeho uznanie a nadviazanie stykov s ním. Ako príklad možno z obdobia
šesťdesiatych rokov 20. storočia uviesť Južnú Rodéziu, v prípade ktorej Bezpečnostná rada OSN vo
svojich rezolúciách (č. 216, 217 z roku 1965 a č. 277 z roku 1970) vyzvala členské štáty OSN neuznať
jednostranné vyhlásenie jej nezávislosti z roku 1965. V prípade Tureckej republiky severného Cypru,
nezávislosť ktorej bola vyhlásená v roku 1983, zase OSN aj Výbor ministrov Rady Európy vyzvali
štáty, aby deklaráciu o vyhlásení jej nezávislosti považovali za právne neplatnú. Pod pojmom uznanie
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U. S. Restatement of the Law, Third, Foreign Relations Law of the United States, (American Law
Institute) Vol. 1, sect. 201, Comment, s. 73
18 GRANT, J., P., BARKER, J., C.: Parry & Grant Encyclopaedic Dictionary of International Law. Third
edition, s. 573. Porovnaj: Austro-German Customs Union Case (1931) P.C.I.J., Ser. A/B, No. 41.
19 DAVID, V., SLADKÝ, P., ZBOŘIL, F.: Mezinárodní právo veřejné. 2. přepracované a doplněné
vydání, s. 124.
20 ČEPELKA, Č., ŠTURMA, P.: Mezinárodní právo veřejné, s. 85-86. Cit.podľa: VRŠANSKÝ, P.,
VALUCH, J. a kol.: Medzinárodné právo verejné. Všeobecná časť, s. 201 a nasl.
21 TÜRK, D.: Základy mezinárodního práva, s. 75; Porovnaj: GRANT, J., P., BARKER, J., C.: Parry &
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štátu sa pritom rozumie jednostranný akt uznávajúceho štátu, ktorým berie na vedomie vznik nového
subjektu medzinárodného práva a prejavuje svoj úmysel nadviazať a udržiavať s ním vzťahy.22
SAMOVOĽNÉ ZRÚTENIE ŠTÁTU
Obdobne ako otázku vzniku, ani otázku zániku štátu neupravujú pravidlá všeobecného
medzinárodného práva. Zánik štátu23 predstavuje taktiež predovšetkým historickú skutočnosť,
s ktorou medzinárodné právo spája určité právne následky. Nakoľko ide o zánik konkrétneho subjektu
medzinárodného práva, spája sa s touto skutočnosťou prípadný prechod všetkých alebo niektorých
práv a záväzkov zaniknutého štátu na iný štát.24
S „klasickým“ zánikom štátu je tak spätý inštitút „sukcesie“, pod ktorým rozumieme prechod
práv a záväzkov zo štátu predchodcu na štát nástupcu.25 K sukcesii však môže dôjsť v rôznych
situáciách, ktorých spoločnou črtou sú územné zmeny.26 Na tomto mieste sa však sukcesii bližšie
venovať nebudeme. Zaujala nás totiž skôr otázka, čo v prípade, ak štát síce zanikne fakticky (de iure),
no zodpovednosť za medzinárodné vzťahy na jeho území neprevezme iná zvrchovaná moc. Inštitút
sukcesie je tak nepoužiteľný. Takýmto „zrúteným štátom“ je územný útvar, na ktorom úplne prestali
pôsobiť inštitúcie verejnej moci, tento stav trvá dlhšiu dobu a jeho obyvateľstvo nedisponuje politickou
vôľou ani prostriedkami k tomu, aby bol výkon štátnej moci obnovený.
Medzinárodné právo s možnosťou samovoľného zrútenia štátu nepočíta a norma tradičného
medzinárodného práva označujúca územie bez zvrchovanej moci za terra nullius (spôsobilé
k prvotnej okupácii) je v súčasnej dobe nepoužiteľná.
3

Príkladom tohto druhu je Somálsko od 90. rokov minulého storočia, kde sa štátna moc zrútila
v dôsledku dlhotrvajúcich vojen medzi jednotlivými kmeňmi (po zvrhnutí diktatúry S. Barreho z r. 19691991). Medzinárodné spoločenstvo preklenulo kolaps tohto štátu uplatnením tézy, že pokračovateľom
štátnosti na somálskom území je somálsky národ, čím úvahy o koncepcii terra nullius vylúčilo.27
V r. 1992 sa OSN pokúsila tento rozpad ústrednej štátnej moci zachrániť vyslaním 28 000
príslušníkov ozbrojených síl. Po dvoch rokoch však misia skončila neúspechom po úkladnom zabití
osemnástich amerických vojakov. Nasledoval neúspešný pokus parlamentu a prezidenta ujať sa
výkonu moci v krajine a tak ešte i dnes ovládajú len časť územia a väčšiu časť ovládajú rodoví
náčelníci a vojenskí velitelia ako nositelia verejnej moci, ktorí medzi sebou bojujú.
Ako ďalší príklad „zrúteného štátu“ býva uvádzaná anarchická situácia v Albánsku v r. 1997,
keď sa tu rozpadla podstatná časť štátnej administratívy. 28
ZÁVER
Otázky vzniku, uznania i zániku štátu nepatria ani zďaleka do milosti. Práve naopak. Aj na
konci 20. a začiatku 21. storočia nás mnohé prípady z praxe presviedčajú o tom, že ide o stále
aktuálnu tému. Nič na tom nemení ani fakt, že štát už nie je považovaný za jediný subjekt
medzinárodného práva.
4

KLUČKA, J.: Medzinárodné právo verejné (všeobecná a osobitná časť), s. 62, 64; Podľa inej
definície sa uznaním štátu rozumie: uznanie vládou existujúceho štátu, či už individuálne alebo
v spojení s inými existujúcimi štátmi, medzinárodnoprávnej subjektivity nového štátu. GRANT, J., P.,
BARKER, J., C.: Parry & Grant Encyclopaedic Dictionary of International Law. Third edition., s. 504
23 K problematike zániku štátu pozri bližšie napr.: BEDNÁR, D.: Zánik štátu ako sankcia za zločiny
podľa medzinárodného práva? In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2012
24 DAVID, V., SLADKÝ, P., ZBOŘIL, F.: Mezinárodní právo veřejné. 2. přepracované a doplněné
vydání, s. 173
25 ONDŘEJ, J.: Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní, s. 115
26 Sukcesia štátov je proces, v ktorom nástupnícky štát, teda buď nový štát alebo štát ktorý existoval
už skôr, vstúpi do právnych vzťahov štátu predchodcu. TÜRK, D.: Základy mezinárodního práva, s.
89
27 Rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN č. 794 z r. 1992. Cit. podľa: 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. 135-136.
28 ČEPELKA, Č., ŠTURMA, P.: Mezinárodní právo veřejné, s. 96
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Za kritériá štátnosti na účely medzinárodného práva sa považuje naplnenie znakov uvedených
v čl. 1 regionálneho Dohovoru z Montevidea o právach a povinnostiach štátov z r. 1933, ktorými sú
stále obyvateľstvo, vymedzené územie, vláda (verejná moc) a spôsobilosť vstupovať do vzťahov
s inými štátmi. Dnes sa už má za to, že uvedené ustanovenie sa vyvinulo do pravidla medzinárodného
obyčajového práva.29 Preto aj napriek tomu, že uvedený Dohovor bol pôvodne uzavretý medzi
latinskoamerickými štátmi, dnes má už všeobecný význam.
Okrem týchto kritérií, boli napr. niekdajším Európskym spoločenstvom v roku 1991 prijaté aj
ďalšie, tieto však boli skôr dôsledkom politických okolností a nevytvorili v zásade nové normy
medzinárodného
obyčajového
práva.30
V súvislosti
s jednotlivými
kritériami
nám
medzinárodnoprávna prax potvrdila, že ak štáty medzinárodného spoločenstva zistili, že v danej
historickej etape určené kritériá nový štát nespĺňa, odmietali jeho uznanie a nadviazanie stykov s ním.
Príkladom môže byť prípad Južnej Rodézie.
So zánikom štátu je neodlučiteľne spätá otázka prechodu práv a záväzkov zo štátu
predchodcu na štát nástupcu, t.j. otázka sukcesie. Inštitút sukcesie je však nepoužiteľný v prípade,
ak štát síce zanikne fakticky (de iure), no zodpovednosť za medzinárodné vzťahy na jeho území
neprevezme iná zvrchovaná moc. Medzinárodné právo s možnosťou samovoľného zrútenia štátu
nepočíta a norma tradičného medzinárodného práva označujúca územie bez zvrchovanej moci za
terra nullius je v súčasnej dobe nepoužiteľná. Príkladom tohto druhu je Somálsko od 90. rokov
minulého storočia, ktoré približujeme v texte vyššie.
Podľa niektorých autorov úloha štátu v rámci medzinárodného spoločenstva ustupuje do
úzadia, čo je podľa nášho názoru v niektorých ohľadoch nepopierateľné, stále však zostáva
primárnym a plnohodnotným subjektom medzinárodného práva verejného.
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NIEKOĽKO POZNÁMOK K INTERPRETAČNÝM PROBLÉMOM V
OBLASTI PREMLČANIA
Lenka Dufalová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Abstract: Even though the regulation regarding limitation in civil law may be considered stable and
unchanging, several questions relating to limitation are still resolved in jurisprudence and legal
practice. Paper deals with two of these questions, with principal question to be answered, i.e. whether
the term limitation time reflects the purpose of the institute of limitation or is it more appropriate to use
the term limitation period. Paper also deals commencement of the limitation period in the case referred
to in Section 563 of the Civil Code in judicial decisions.
Abstrakt: Napriek tomu, že právnu úpravu premlčania v občianskoprávnych vzťahoch možno
hodnotiť ako relatívne stabilnú a nemennú, v právnej vede aj v aplikačnej praxi stále rezonuje
množstvo otázok spojených s premlčaním. Príspevok sa venuje dvom z týchto otázok, pričom
základnou otázkou, ktorú je potrebné si zodpovedať je, či pomenovanie premlčacia doba reflektuje
účel právneho inštitútu premlčania alebo je vhodnejšie používať pojem premlčacia lehota. Ďalšou
otázkou, ktorou sa príspevok zaoberá je začatie plynutia premlčacej doby v prípade uvedenom v §
563 Občianskeho zákonníka v rozhodnutiach súdov.
Kľúčové slová: premlčanie, doba, lehota, počítanie lehôt, začiatok plynutia
Key words: limitation, time, period, period counting, commencement
ÚVOD
V súkromnom práve je právny inštitút premlčania považovaný za jeden z právnych následkov
plynutia času ako objektívnej právnej skutočnosti. Koncepcia oslabenia práva v dôsledku
kvalifikovaného plynutia času je pretavením zásady vigilantibus iura scripta sunt (práva patria len
bdelým/ nech si každý stráži svoje práva) do ustanovení konkrétnych právnych noriem. V zmysle tejto
zásady práva patria tým, ktorí sa aktívne zaujímajú o ochranu a výkon svojich práv a ktorí svoje
oprávnenia uplatňujú včas a s dostatočnou starostlivosťou a predvídavosťou. Právny inštitút
premlčania taktiež poskytuje východisko, ako predísť, resp. riešiť situácie, kedy až po dlhej dobe
dochádza k uplatneniu majetkového práva zo strany veriteľa, a tak sa vnáša do právnych vzťahov
účastníkov právna neistota, resp. hrozba, že dlžník môže byť vystavený bez zreteľa na čas (bez
obmedzenia doby) úspešnej žalobe zo strany veriteľa.1
Podstatou premlčania je zánik právneho nároku ako zložky subjektívneho práva 2, a to
v dôsledku kumulácie nasledujúcich právnych skutočností – uplynutie právnym predpisom stanovenej
premlčacej doby3, nevykonanie, resp. nevykonávanie4 práva oprávneným subjektom počas plynutia
premlčacej doby a účinné vznesenie námietky premlčania povinným subjektom. Právnym následkom
1

Uznesenie Najvyššieho súdu SR spis. Zn. 1 M Cdo 8/2008 z 31.07.2009
Premlčanie sa týka iba tých práv, ktoré v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka podliehajú premlčaniu.
3 Ďalšia časť článku je venovaná otázke správneho pomenovania časového úseku v rámci ktorého
zanikne právo v dôsledku jeho nevykonania veriteľom, t.j. či je správny pojem premlčacia doba alebo
lehota. Bez ohľadu na dosiahnuté závery, v článku je tento časový úsek označovaný ako premlčacia
doba s ohľadom na skutočnosť, že tento pojem je používaný zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov.
4 V prípade práv trvalých alebo pripúšťajúcich opätovný výkon.
1
2
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kumulatívneho splnenia vyššie uvedených skutočností je, že subjektívne právo zostáva veriteľovi
zachované, avšak v podobe tzv. naturálnej obligácie, keďže právny nárok veriteľa zaniká.
PREMLČACIA DOBA ALEBO PREMLČACIA LEHOTA?
V súvislosti s pojmovým označením časového úseku, uplynutím ktorého zaniká právny nárok
v dôsledku jeho neuplatnenia, Občiansky zákonník používa pojem premlčacia doba. S ohliadnutím sa
do histórie možno konštatovať, že ide o pojem v novšej súkromnoprávnej terminológii zaužívaný5,
nakoľko pojem premlčacia doba používal nielen Občiansky zákonník z roku 1950 (zákon č. 141/1950
Sb.), ale aj vládny návrh občianskeho zákonníka z r. 19376, či rakúsky Všeobecný občiansky zákonník
z roku 1811 (ABGB) platný a účinný v Českých krajinách do r. 19507. Naproti tomu prof. Sedláček
v diele z roku 1931 Občanské právo československé: všeobecné náuky vo väčšine prípadov používa
pojem premlčacia lehota8, ale stretneme v ňom sa aj s pojmom premlčacia doba, aj keď výnimočne.9
Rovnako v diele prof. Tilscha nachádzame pojmy premlčacia lehota, ale aj premlčacia doba.10
Z historických prameňov sa teda dozvedáme, že pojmy premlčacia doba a premlčacia lehota neboli
v prameňoch súkromného práva používané jednotne, ale zameniteľne.
Z pohľadu právnej teórie aj právnej praxe je potrebné rozlišovať medzi pojmom doba a lehota,
nielen pri premlčaní, a to najmä s ohľadom na pravidlá počítania času uvedené v § 122 ods. 3
Občianskeho zákonníka, ktorý výslovne, v rámci celého ustanovenia § 122, hovorí o pravidlách pre
počítanie lehôt. Platia tieto pravidlá aj pre doby, obzvlášť dobu premlčaciu, alebo nie? Ak je
posledným dňom premlčania 23.december 2017 (sobota), je tento deň zároveň posledným dňom na
podanie žaloby na plnenie bez toho, aby vznikla dlžníkovi námietka premlčania, alebo je týmto dňom
až najbližší nasledujúci pracovný deň, t.j. 27.12.2017 (streda)? Prvé pravidlo platí pre počítanie
časového úseku, ktorý je dobou, t.j. je takým časovým úsekom, uplynutím ktorého spravidla nastávajú
následky eo ipso, bez ďalšieho.11 Lehota je oproti tomu časový úsek ustanovený objektívnym právom
na vykonanie (uplatnenie, realizáciu) práva subjektívneho. 12 Rozlišovanie medzi pojmami doba
a lehota má tak ďalekosiahle dôsledky v právnej praxi a významným spôsobom môže vplývať na
úspech subjektov právnych vzťahov pri uplatňovaní ich práv.
Občiansky zákonník, ako lex generalis súkromného práva, v súčasne platnom a účinnom
znení, explicitne nerozlišuje medzi pojmami doba a lehota, a ako sme už uviedli, pozná len pravidla
pre počítanie lehôt. Obdobne, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších
predpisov (ďalej aj ako „Obchodný zákonník“) v súvislosti s premlčaním používa pojem premlčacia
doba13, pričom samotný právny predpis nemá osobitné ustanovenie o počítaní času. Subsidiárne sa
teda na počítanie času použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka. Oba právne predpisy však
pracujú s pojmom doba nielen vo vzťahu k premlčaniu, ale najmä v súvislosti so zánikom právneho
vzťahu na základe výpovede jedného z jeho subjektov. Jedným zo spôsobov zániku právneho vzťahu
je aj výpoveď, a vtedy zaniká právny vzťah uplynutím výpovednej doby, teda posledným dňom
zákonom stanovenej alebo subjektami dohodnutej výpovednej doby, a to bez ohľadu na to, či tento
2

Výnimku predstavoval zákon č. 101/1963 Zb. o právnych vzťahoch v medzinárodnom obchodnom
styku (Zákonník medzinárodného obchodu), ktorý používal pojem premlčacia lehota, na ktorú sa
vzťahovali pravidlá o počítaní lehôt uvedené v tomto zákone.
6 Napr. § 1344: Doba promlceci trva třicet let.
7 ROUČEK, F. – SEDLÁČEK, J. Komentář k československému obecnému zákonníku občanskému
a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi. Díl 5, s. 478. Vychádzajúc
z citovaného diela, pojem premlčacia doba používalo aj uhorské obyčajové právo platné na Slovensku
do r. 1950.
8 Napr. na strane 231 konštatuje: Lehoty premlčacie sú lehoty zákonné.
9 Str. 235: Doba promlčecí počítá se právním nástupcům jak na strane aktivní, tak i pasivní (§ 1493).
10 TILSCH, E. Občanské právo rakouské. Část všeobecná, str. 175.
11 ŠTEVČEK, M. in ŠTEVČEK M. a kol. Občiansky zákonník: Komentár. 1.diel (§1-450), s. 680.
12
Tamtiež. Obdobne pojmy lehota a doba rozlišuje aj prof. Eliáš: Lehota je čas vymezdený určitej
osobe, aby si prejavom vôle zachovala vlastné právo. V ostatních prípadoch ide o dobu. ELIAŠ, K.
Návrh úpravy promlčení v osnově občanského zákoníku, s. 50.
13 § 387 ods. 1 Obchodného zákonníka: Právo sa premlčí uplynutím premlčacej doby ustanovenej
zákonom.
5
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posledný deň pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok. To isté by malo platiť v prípade premlčacej
doby, keďže Občiansky zákonník výslovne pravidlá pre počítanie doby ako takej nemá.
Na druhej strane, zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej
aj ako „Zákonník práce“), dôsledne rozlišuje medzi pojmami doba a lehota. Ustanovenie § 37
Zákonníka práce definuje pravidlá pre počítanie doby, na ktorú boli obmedzené práva alebo
povinnosti, a doby, uplynutím ktorej je podmienený vznik práva alebo povinnosti. Doba sa v týchto
prípadoch začína prvým dňom a končí sa uplynutím posledného dňa určenej alebo dohodnutej doby,
a to bez ohľadu na to, či pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok. Keďže Zákonník práce nemá
osobitné ustanovenia o počítaní lehôt, subsidiárne sa pre počítanie lehôt v pracovnom práve použijú
ustanovenia § 122 Občianskeho zákonníka. V pracovnom práve je teda zrejmé, že pojmy doba
a lehota nie je možné, s ohľadom na rozdielne pravidlá pre ich počítanie a plynutie, zamieňať.
ZAČIATOK PLYNUTIA PREMLČACEJ DOBY V PRÍPADE, AK SPLATNOSŤ ZÁVÄZKU NIE
JE URČENÁ
Subjekty vstupujú do záväzkovoprávnych vzťahov z určitého hospodárskeho dôvodu
a legitímne očakávajú, že v súlade so zásadou pacta sunt servanda budú nielen oni, ale aj ďalší
účastníci tohto právneho vzťahu plniť to, čo bolo dohodnuté, a v čase, ktorý bol dohodnutý.
V opačnom prípade k subjektívnemu právu veriteľa pristupuje právny nárok, ktorý možno definovať
ako oprávnenie použiť prostriedky dané príslušnými predpismi na vynútenie subjektívneho práva
súdom, arbitrážou, správnym orgánom, prípadne vlastnými úkonmi.14
Občiansky zákonník v súlade s týmito očakávaniami normuje, že dlh musí byť splnený riadne
a včas. Včas znamená, že dlh je splnený najneskôr v deň jeho splatnosti. Splatnosť záväzku15 môže
byť dohodnutá zmluvnými stranami, môže byť určená právnym predpisom alebo rozhodnutím.
Občiansky zákonník prezumuje aj situáciu, kedy splatnosť záväzku nebude určená ani jedným
z uvedených spôsobov. Typickým príkladom, kedy splatnosť dlhu nie je vôbec stanovená sú
deliktuálne a kvázi deliktuálne záväzky (záväzky zo zodpovednosti za škodu a z bezdôvodného
obohatenia). V prípade zmluvných záväzkov sú to najčastejšie situácie zo zmluvy o pôžičke alebo
situácie, kedy si zmluvné strany záväzku opomenú dohodnúť splatnosť zmluvnej pokuty. Ustanovenie
§ 563 Občianskeho zákonníka v takomto prípade uvádza, že splatnosť záväzku vyvolá veriteľ tým, že
požiada dlžníka o plnenie. Záväzok bude splatný buď v termíne alebo lehote ustanovenej veriteľom;
ak veriteľ neurčí splatnosť termínom alebo lehotou, tak splatnosť nastáva deň nasledujúci potom, ako
veriteľ dlžníka o plnenie požiada. Občiansky zákonník pre žiadosť veriteľa nepredpisuje formálne ani
obsahové náležitosti, žiadosť je však právnym úkonom veriteľa a z toho dôvodu musí spĺňať zákonné
náležitosti požadované pre právny úkon. Ide o jednostranný právny úkon veriteľa, pričom veriteľ je
oprávnený vyvolať splatnosť záväzku aj tým, že podá na súde žalobu na plnenie v zmysle ustanovenia
§ 137 písm. b) zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej
aj ako „CSP“). Ak veriteľ požiada dlžníka o plnenie prostredníctvom procesného úkonu, ktorým žaloba
nepochybne je, v súlade s ustanovením § 124 ods. 2 CSP voči dlžníkovi účinný od okamihu, keď sa
o ňom v konaní dozvedel16, čo je spravidla dňom, kedy sa žaloba, v súlade s teóriou dôjdenia, dostane
do jeho dispozičnej sféry.
Ako sme už uviedli vyššie, právny nárok v dôsledku kvalifikovaného plynutia času a za
splnenia určitých podmienok zaniká a veriteľovi zostáva oslabené subjektívne právo. Je vecou
veriteľa, aby si ustriehol plynutie premlčacej doby. K tomu je nevyhnutné, aby veriteľ vedel určiť, kedy
mu premlčacia doba uplynie. Keďže premlčacia doba je časový úsek, uplynutím ktorého dochádza
k zániku právneho nároku, Občiansky zákonník nevyhnutne normuje aj moment začatia plynutia
premlčacej doby, a to buď všeobecnými ustanovením § 101 alebo osobitnými ustanoveniami § 102
až 107. Začiatok plynutia premlčacej doby je spravidla viazaný na deň nasledujúci po splatnosti
(dospelosti) pohľadávky, v prípade ak predmet záväzku spočíva v aktívnom konaní dlžníka (dare,
facere). V prípade omittere alebo pati je začiatkom plynutia premlčacej doby deň, kedy dlžník prvýkrát
porušil túto povinnosť. Ako konštatuje prof. Števček: Časový okamih vzniku premlčacej doby je
3

LUBY, Š. Výber z diela a myšlienok, s. 221 a nasl.
Pojem záväzok v uvedenej stati autorka používa v užšom zmysle, ako synonymum pojmu dlh.
16 Hmotnoprávny úkon strany je voči súdu účinný okamihom doručenia a voči ostatným subjektom od
okamihu, keď sa o ňom v konaní dozvedeli.
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zhodný s okamihom vzniku tzv. žalobného práva (okamih zrodu žaloby, actio nata), ide o deň, v ktorý
veriteľ mohol po prvýkrát úspešne uplatniť žalobu na ochranu svojho subjektívneho práva na súde. 17
V právnej vede rezonuje otázka začiatku plynutia premlčacej doby v prípade, ak splatnosť
záväzku nie je určená (§ 563 OZ) minimálne od 60-tych rokov 20. storočia, kedy O. Rais publikoval
v časopise Právnik glosu k tejto problematike18. V uvedenej glose reflektuje na dovtedajšiu súdnu
prax, ktorá v prípadoch neurčenej splatnosti dlhu stanovila začiatok plynutia premlčacej doby
na deň vzniku pohľadávky, čo odôvodnila tým, že je to v súlade so základným účelom inštitútu
premlčania a s požiadavkou nevyhnutnej právnej istoty. O. Rais takýto prístup podrobuje kritike, ktorú
opiera najmä o skutočnosť, že takto stanovený začiatok premlčacej doby nekorešponduje so
skutočnosťou, že podmienkou pre začatie plynutia premlčania je splatnosť záväzku. Poukazuje na to,
že splatnosť záväzku zvyčajne nie je dohodnutá v prípadoch existencie blízkeho rodinného,
priateľského či obdobného vzťahu medzi veriteľom a dlžníkom, kde nie je predpoklad, že by veriteľ
ihneď žiadal zaplatenie dlhu.19 Premlčacia doba by tak mala začať plynúť až v momente, keď sa dlžník
dostane do omeškania so splatnosťou svojho dlhu, t.j. keď veriteľ požiada dlžníka o plnenie, vyvolá
tým splatnosť záväzku a dlžník svoj dlh v čase splatnosti nesplní. Až určením splatnosti dlhu nastáva
právne relevantná skutočnosť, ktorá zakladá povinnosť dlžníka splatiť dlh. Neplnením dlhu v čase
splatnosti sa dlžník dostáva do omeškania, veriteľ môže svoje právo vykonať na súde prvý krát
a začína tak plynúť premlčacia doba podľa § 101 OZ.
Právny názor O. Raisa si našiel svojich proponentov aj oponentov, ktorí o probléme viedli
diskusie v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov. 20 K problematike zaujala stanovisko aj súdna
prax, ktorá bola pri výklade ustanovenia § 101 OZ a ustanovenia § 78 OZ, v znení účinnom do
31.12.1991 (od 1.1.1992 ide o ustanovenie § 563 OZ, znenie oboch ustanovení je totožné),
zjednotená rozsudkom bývalého Najvyššieho súdu ČSR zo dňa 30.11.1981, sp. zn. 3 Cz 99/81,
uverejneným pod číslom 28/1984 Zbierky súdnych rozhodnutí a stanovísk (ďalej aj ako „R 28/1984“).
V uvedenom rozhodnutí Najvyšší súd ČSR dopsel k záveru, že ak nie je doba splnenia dohodnutá,
stanovená právnym predpisom alebo určená v rozhodnutí, začína premlčacia doba plynúť dňom
nasledujúcim po vzniku dlhu, teda dňom, kedy veriteľ mohol dlžníka o splnenie dlhu požiadať,
a teda (objektívne posudzované) svoje právo taktiež vykonať. V týchto prípadoch je treba
považovať za deň rozhodný pre začiatok plynutia premlčacej doby ten deň, ktorý nasleduje po vzniku
právneho vzťahu, a nie deň, kedy došlo k splatnosti dlhu. Uvedené rozhodnutie tiež poukazuje na
skutočnosť, že tieto závery sa netýkajú situácie, kedy bola podľa dohody zmluvných strán doba
splnenia ponechaná na vôli dlžníka (dnes ustanovenie § 564 OZ).
K týmto záverom sa opakovane prihlásil aj Najvyšší súd Slovenskej republiky v rozhodnutí
uverejnenom v Zbierke súdnych rozhodnutí a stanovísk pod číslom 91/200421, kde konštatuje: Ak čas
splnenia dlhu (záväzku) nebol účastníkmi dohodnutý, ani inak stanovený právnym predpisom alebo
určený v rozhodnutí, je dlžník podľa ustanovenia § 563 Občianskeho zákonníka povinný splniť dlh
prvého dňa po tom, čo ho o plnenie veriteľ požiadal, veriteľ mohol svoje právo vykonať vtedy, keď
mohol (z objektívneho, nie subjektívneho hľadiska) požiadať o plnenie dlhu, t. j. hneď ako dlh vznikol,
takže začiatok plynutia premlčacej doby tu nastáva nasledujúci deň po vzniku právneho vzťahu zo
zmluvy o pôžičke, pri ktorej nebola dohodnutá splatnosť predmetu pôžičky. Závery prijaté v týchto
rozhodnutiach možno podľa súčasného právneho stavu označiť za ustálenú rozhodovaciu prax
najvyšších súdnych autorít tak, ako to vyžaduje princíp právnej istoty vyjadrený v čl. 2 ods. 2 zákona
č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok.
Odklon od ustálenej súdnej praxe predstavuje rozhodnutie Najvyššieho súdu SR spis. zn. 4
Cdo 146/2008 zo dňa 31.07.2008, podľa ktorého premlčacia doba v prípade, ak splatnosť dlhu
nie je určená (§ 563 OZ), začína plynúť dňom splatnosti dlhu, ak obsahom záväzku je povinnosť
ŠTEVČEK, M. in ŠTEVČEK M. a kol. Občiansky zákonník: Komentár. 1.diel (§1-450), s. 686.
RAIS, O. Promlčení pohledávek, u nichž nebyla doba splatnosti určena, s. 286-288.
19 O. Raisom popisované situácie nezahŕňajú prípady, kedy veriteľom a dlžníkom sú manželia a teda
premlčacia doba by spočívala (§ 114 OZ v aktuálnom znení).
20
Napríklad VÍTEK, D. K úvaze Oty Raise o promlčení pohledávek, u nichž nebyla doba splatnosti
určena, Právník č. 9/1967, str. 878 a nasl., SVOBODA, J. K problematike premlčania v občianskom
práve. Socialistické súdnictvo č. 9, ročník 1982, str. 10 a nasl., TICHÝ, L. K problematice pohledávek,
u nichž doba splatnosti není určena, Bulletin advokacie, 07-08/1983, str. 153 a nasl.
21 Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 24. júna 2003, sp. zn. l Cdo 25/03
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niečo dať alebo konať. Najvyšší súd SR svoj odlišný právny názor, ktorý nepochybne predstavuje
odklon od ustálenej súdnej praxe argumentačne podporil nasledujúcim spôsobom:
a) začiatok plynutia všeobecnej premlčacej doby je síce vymedzený objektívne, avšak
nemôže predchádzať vzniku nároku, ktorý vzniká až splatnosťou. Až splatnosťou vzniká
možnosť uplatnenia práva na súde, ktorá je pojmovým znakom nároku. Pokiaľ by veriteľ
podal žalobu skôr, ako by požiadal dlžníka o splnenie dlhu, teda skôr ako by nastala
splatnosť dlhu, nebola by actio nata. Žaloba by bola predčasná, pretože by ňou nebol
uplatňovaný existujúci nárok.
b) rozhodnutie R 28/1984 nie je z pohľadu súdu podporené dostatočnou právnou
argumentáciou, ktorá napriek tomu, že išlo o otázku spornú už od prijatia zákona č.
141/1950 Sb. (tzv. stredného občianskeho zákonníka), sa obmedzila len na konštatovanie
záveru, že možnosť daná veriteľovi vyvolať splatnosť záväzku nesie so sebou súčasne aj
právo veriteľa vymáhať splnenie záväzku, teda možnosť svoje právo aj vykonať, pričom
prvá objektívna možnosť výkonu práva je daná okamihom, keď veriteľ najskôr mohol o
splnenie požiadať. Právnym následkom potom je, že sa premlčí dlh, ktorý ešte nie je
splatný. Takýto výklad je v podstate zhodný s výkladom tejto otázky v sovietskom
občianskom práve, podľa ktorého, ak splatnosť (zrok) nebola určená, nastala vtedy, keď
veriteľ požiadal o plnenie, ale v tomto prípade sa premlčanie nepočítalo od splatnosti, ale
od vzniku záväzku (Luby Š.: Občianskoprávny nárok, Právnické štúdie, 1958, str. 270).
Toto rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, ktoré vydal jeden z jeho 3 členných senátov bolo
zaradené na rokovanie občianskoprávneho kolégia, ktoré sa uskutočnilo 28. a 29. mája 2009, avšak
na základe výsledku hlasovania prítomných členov tohto kolégia bolo prijaté uznesenie, v zmysle
ktorého toto rozhodnutie nemá byť publikované v Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí
súdov Slovenskej republiky.22
Z doposiaľ uvedených informácii vyplýva záver, že pre posúdenie správnosti predložených
úvah a prijatých záverov je nevyhnutné skúmať dve navzájom podmienené a prepojené otázky:
1. či je vznik actio nata striktne viazaný na splatnosť záväzku,
2. kedy vzniká actio nata v prípade, ak splatnosť záväzku nie je ustanovená.
Pri štúdiu a analýze prezentovaných súdnych rozhodnutí sme dospeli k poznaniu, že súdy sa
v tomto prípade nezaoberali, resp. vo veľmi malom rozsahu zaoberali historickým výkladom príslušnej
problematiky, svoje skúmanie danej problematiky sme preto zamerali týmto smerom.
Skúmanie právneho inštitútu súkromného práva z pohľadu historického spravidla začína
v rímskom práve. Aj keď recipované rímske právo bolo v Európe v priebehu 19. storočia nahradené
samostatnými národnými kódexami, stotožňujeme sa s názorom prof. Heyrovského, aj napriek
značnému časovému odstupu od vyslovenia nasledujúcej myšlienky, podľa slov ktorého rímske právo
je stále dôležitou vedeckou pomôckou pre plne poznanie platného súkromného práva, keďže aj
novoprijaté zákonníky podstatne čerpajú svoj obsah z práva rímskeho.23 V prameňoch rímskeho
práva nachádzame k vzniku actio nata zmienku v Justiniánskych inštitúciách 3,15,2: Každé
dojednanie môže byť urobené absolútne, s odvolaním sa na určitý čas alebo pod podmienkou. Ak je
absolútne, napr. sľubuješ mi dať päť zlatých, potom možno žalovať ihneď. 24 Z uvedeného vyplýva,
že pod pojem absolútne dojednanie možno zaradiť tie situácie, kedy splatnosť záväzku nie je určená
časom alebo nie je viazaná na splnenie podmienky. V takom prípade bol veriteľ oprávnený ihneď
požadovať od dlžníka splnenie záväzku. Z právnej spisby sa rovnako k vzniku žalobného práva,
a teda aj k začiatku premlčania v prípadoch, ak splatnosť záväzku nie je dohodnutá, dozvedáme, že
ak nie je určený čas pre splnenie obligácie, je pohľadávka dospelou hneď v dobe, kedy obligácia
vznikne, veriteľ však dlžníkovi musí na plnenie poskytnúť toľko času, koľko si plnenie podľa svojej
povahy vyžaduje.25

Rozsudok Najvyššieho súdu SR spis. zn. 3 Cdo 136/2016 zo dňa 10.11.2016
HEYROVSKÝ, L. Dejiny a systém soukromého práva římskeho, s. 1.
24 Omnis stipulatio aut pure, aut in diem, aut sub conditione fit. Pure, veluti; quinque aureos dare
spondes? idque confestim peti potest.
25 HEYROVSKÝ, L. Dejiny a systém soukromého práva římskeho, s. 538.
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Počiatok plynutia premlčania v rakúskom práve, t.j. podľa príslušných ustanovení ABGB, bol
stanovený rovnako, ako v práve rímskom, viazal na vznik žalobného práva: Promlčení jednotlivého
nároku zásadně počíná od té doby, kdy právo ,,o sobě" může bytí vykonáváno (§ 1478), t. j. kdy
objektivně dle obsahu práva jest možno podati žalobu kondemnatórni (actio nata). Nepřihlíží se tedy
zásadně k subjektivním překážkám, pro které oprávněnému je snad nemožno podati žalobu, a
zejména ne k tomu, zda o svém právu a moznosti žaloby ví čili ne (viz vsak dole sub J.). Jde-li o plněni
positivní, promlčení počíná tedy splatnosti tohoto plněni (a není-li zvláštní doba splatnosti určená,
ihned, § 904).26 27 Začiatok plynutia premlčacej doby je teda koncipovaný na objektívnom základe,
teda na skutočnosti, kedy sa právo mohlo vykonať po prvý raz, nie kedy ho veriteľ mohol (subjektívne)
vykonať po prvý raz. Z iného prameňa28 sa rovnako dozvedáme, že premlčanie začína spravidla,
avšak nie bezvýnimočne, plynúť splatnosťou záväzku, pričom platila zásada toties praescribitur
actioni nondum natae, quoties nativitas eius a voluntate creditoris (prekážka nebráni začiatku
premlčania, ak je v moci veriteľa ju odstrániť). Ak splatnosť pohľadávky určuje veriteľ a nie je závislá
od splnenia odkladacej podmienky alebo uplynutia stanovenej výpovednej doby 29, premlčanie začína
plynúť už okamihom vzniku pohľadávky, pretože veriteľ je spôsobilý privodiť jej splatnosť, a bez
ohľadu na to, či veriteľ o tejto skutočnosti má vedomosť alebo nie. Obdobné pravidlá platili v práve
uhorskom.30
Vládny návrh občianskeho zákonníka z roku 1937 v otázku začatia premlčacej doby nadviazal
na rakúsku právnu úpravu. V ustanovení § 1337 sa uvádza, že ak je pohľadávka splatná na výpoveď',
začína premlčanie plynúť dňom, kedy veriteľ najskôr mohol spôsobiť svojou výpoveďou splatnosť
pohľadávky.
Z uvedenej stručnej historickej komparácie vyplýva, že pre vznik actio nata nie je nevyhnuté,
aby bola pohľadávka splatná (dospelá). Splatnosť pohľadávky je podmienkou pre vznik actio nata len
spravidla, nie však bezvýnimočne. Výnimkou, kedy actio nata môže vzniknúť pred splatnosťou
pohľadávky je práve prípad, kedy je splatnosť spôsobilý privodiť svojim konaním veriteľ. Premlčanie
v tom prípade začína plynúť v okamihu, kedy veriteľovi prislúcha právo požadovať plnenie zo
záväzku. Máme za to, že takýmto spôsobom sa uplatňuje vo vzťahu k veriteľovi zásada vigilantibus
iura scripta sunt, ktorú sme spomínali v úvode príspevku.

TILSCH, E.: Občanské právo rakouské. Část všeobecná, str. 175-176.
§ 904 ABGB: Ak nebol čas plnenia zmluvy stanovený možno ho okamžite požadovať, a to bez
zbytočného odkladu. (Ist keine gewisse Zeit für die Erfüllung des Vertrages bestimmt worden; so kann
sie sogleich, nähmlich ohne unnöthigen Aufschub, gefordert werden.)
28 ROUČEK, F. – SEDLÁČEK, J.: Komentář k československému obecnému zákonníku občanskému
a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi, díl 5., str. 475-476.
29 Počiatok plynutia premlčania v prípade výpovede bol odlišný podľa toho, či bola stanovená lehota
výpovede stanovená alebo nie. Bližšie k tomu: RANDA, A.: Rakouské právo občanské (část
všeobecná), s. 223-224: Při obligacích počíná. tedy promlčení dnem splatnosti, resp. dobou, kdy
přivedení dne dospělosti zůstaveno je vůli věřitele, ku př.: při papírech na viděnou a při pohledávkách
s volnou výpovědi …. Není-li tedy den splatnosti ustanoven, počíná promlčení dnem po vzniku
obligace. Jest-li lhůta vypovědí vyměřena, připočte se táto k době promlčení, kupř. pololetí. Tak řešiti
dlužno kontroversi obecního práva, kdy počíná promlčení pohledávky, jejíž splatnost záleží na
výpovědi. Byla-li ku př. půjčka daná s výhradou vypovědí počíná promlčení hned povstáním dluhu.
Je-li ustanovená lhůta k vypovědí, sluší ovšem lhůtu tuto k času promlčení připočítati. Obdobne
ROUČEK, F. – SEDLÁČEK, J.: Komentář k československému obecnému zákonníku občanskému a
občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi, díl 5., str. 476: Proto je-li při pohledávce
přípustná výpověď po roce, a to na dobu šesti měsíců, počíná se promlčení uplynutím roku a šesti
měsíců, neboť tj. okamžik, v který bylo přípustnou způsobiti dospělost pohledávky (je tedy
nerozhodno, zda výpověď skutečně daná byla či nikoli).
30 FAJNOR, V. – ZÁTURECKÝ, A.: Nástin súkromného práva platného na Slovensku a Podkarpatskej
Rusi, s. 241.
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ZÁVER
Cieľom predkladaného príspevku bolo zamerať sa na dve otázky súvisiace s aktuálnou
právnou úpravou premlčania. Obe nastolené otázky nie sú len otázkami pre akademikov, ale majú
významy dopad na právnu prax, ktorá pravidlá dané zákonodarcom aplikuje na konkrétne právne
vzťahy. Ako mnohokrát na odborných platformách konštatujeme, Občiansky zákonník, ako základný
predpis súkromného práva, v súčasnosti nie je takým právnym predpisom, ktorý by terminologicky
vyhovoval požiadavkám súčasnej právnej praxe (nielen vo vzťahu k premlčaniu, ale aj k iným
právnym inštitútom, napr. vo vzťahu k pojmom škoda – ujma).
Nepresné používanie pojmov lehota a doba sa prejavuje napríklad aj v tom, že nie sú jasné
dané pravidlá pre uplynutie premlčania, a z uvedeného dôvodu považujeme za nevyhnutné, aby
v budúcnosti Občiansky zákonník jasne rozlišoval medzi pojmami doba a lehota, ako to rozlišuje
Zákonník práce a zároveň, aby sa časový úsek, uplynutím ktorého zaniká právny nárok v dôsledku
jeho neuplatnenia označoval ako premlčacia lehota a nie doba, nakoľko právne následky spájané
s premlčaním nenastávajú eo ipso, bez ďalšieho, ale sú viazané na určité konanie subjektov právneho
vzťahu. Na strane veriteľa, aby s úspechom uplatnil svoj nárok, je jeho uplatnenie nároku na
príslušnom orgáne pred tým, ako uplynie tento časový úsek a na strane dlžníka je to vznesenie
námietky premlčania, ktorej dôvodnosť mení subjektívne právo veriteľa na naturálnu obligáciu, po
uplynutí tohto časového úseku.
Vo vzťahu k otázkam súvisiacim s plynutím premlčania je nevyhnutné poznať nielen to, kedy,
t.j. ktorým momentom premlčanie uplynie, ale primárne musíme správne určiť začiatok plynutia
premlčacej doby. Občiansky zákonník má samostatné pravidlá pre plynutie premlčacej doby
vymedzené pomerne jasne, avšak napriek tomu, a napriek skutočnosti, že pravidlá ktoré pripúšťajú
viacero výkladov sú doplnené ustálenou rozhodovacou praxou najvyšších súdnych autorít, sa možno
stretnúť so súdnymi rozhodnutiami, ktoré predstavujú odlišný právny názor. Jedným z takýchto
rozhodnutí sme sa zaoberali aj v našom príspevku a snažili sme sa poukázať na to, že argumenty,
ktorý Najvyšší súd SR vyslovil na podporu svojho odlišného právneho názoru vo vzťahu k začiatku
plynutia premlčania, ak splatnosť záväzku nie je ustanovená (§ 563 OZ), nie sú v súlade s právnou
teóriou, na čo sme použili aj historické skúmanie problematiky. Konštantná judikatúra dospela
k záveru, ak ide o splatnosť záväzku podľa ustanovenia § 563 OZ splatnosť vyvolá veriteľ tým, že
dlžníka a premlčanie začína plynúť dňom nasledujúcim po dni vzniku záväzku. Tento moment vzniku
actio nata bol známy už v rímskom práve, aj v práve rakúskom či uhorskom, neobstojí preto tvrdenie
Najvyššieho súdu SR, že ide o výklad zhodný do sovietskym občianskym právom.
4
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VÝZNAM INTERPRETÁCIE V OBLASTI SÚKROMNÉHO PRÁVA
Alžbeta Slašťanová
Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela
Abstrakt: Základom právneho života spoločnosti je hľadanie odpovedí na to, čo je právom (quid iuris).
Prevláda všeobecné presvedčenie, že právo musí stále dynamickejšie reagovať na vývoj
spoločenských vzťahov. K tejto otázke môžeme v oblasti súkromného práva pristupovať dvojako, a
to buď zmenou alebo prijatím nových právnych noriem, alebo môžeme hľadať východisko
prostredníctvom dôrazu na interpretáciu práva. Interpretácia je dynamický fenomén v zmysle procesu
interpretácie, nie v zmysle výsledkov týchto procesov. V procese interpretácie zohrávajú úlohu
predovšetkým predporozumenie interpreta, systém práva i skutkový stav. Význam právnej normy
možno nájsť práve v konfrontácii s konkrétnym skutkovým stavom. Právne normy nemôžu dopredu
predvídať situácie, ktoré môžu vzniknúť v praktickom živote, preto by mali byť dostatočne abstraktné
a zjednodušujúce. V príspevku je načrtnuté, ktoré problémy možno preklenúť výkladom práva a kedy
je potrebné pristúpiť k zmene právnej normy či prijatiu nového právneho inštitútu.
Kľúčové slová: výklad práva, vývoj spoločenských vzťahov, právna norma, právny inštitút
Abstract: The basis of the legal life of society is to find answers to what is right (quid iuris). There is
a general belief that law needs to react more dynamic to the development of social relations. we can
approach to this question in two ways, either by changing or adopting new legal standards, or by
seeking a way out by emphasizing the interpretation of the law. Interpretation is a dynamic
phenomenon in terms of the interpretation process, not in terms of the results of these processes. In
the process of interpretation, the interpreter, the system of law and the factual situation play a role.
The significance of a legal standard can be found just in confrontation with a particular factual
situation. Legal standards can not anticipate situations that can arise in practical life, so they should
be sufficiently abstract and simplifying. Many problems can be overcome by the interpretation of the
law and when it is necessary to change the legal norm or adopt a new legal institute.
Key words: interpretation of law, development of social relations, legal norm, legal institute
ÚVOD
Cieľom príspevku je zamyslenie nad procesom aplikácie práva a to i z pohľadu reálneho
využívania interpretačných postupov súdmi. V právnej praxi sa bez toho, aby túto skutočnosť osobitne
vnímali, venujú odborníci výkladu právnych textov, pričom využívajú rôzne druhy právnych
argumentov. Táto argumentácia v sebe zahŕňa argumenty o význame zákonných ustanovení ale
i o skutkovom stave. Kvalita tohto výkladu závisí nielen od úrovne právnej úpravy, ale i od osvojenia
si základov právnej metodológie. Právnu metodológiu môžeme do značnej miery chápať ako teóriu
právnej argumentácie v právnych otázkach.1
Hlavným cieľom právnej metodológie je zaistenie predvídateľnosti sudcovského
rozhodovania, a tým i obmedzenie voľnej úvahy sudcu pri aplikácii práva. Bez takejto právnej
metodológie sa právo stáva len hračkou v rukách sudcu, ktorý s jeho pomocou dokáže odôvodniť
akékoľvek riešenie právnej otázky, ktoré v lepšom prípade subjektívne považuje za spravodlivé,
v horšom za jemu prospešné.2 Podľa Melzera, práve právna metodológia je nástrojom, ktorým sa
obmedzuje pole voľnej úvahy sudcu a robí tak právo racionálnejšie a predvídateľnejšie. Ako
alternatívnu k právnej metodológii vidí iba voľnú sudcovskú úvahu, ktorá však má mať miesto len
1

Gerloch, A.: Teorie práva. 4 vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007, s. 140. Podľa: Melzer, F.:
Metodologie nalézaní práva. Úvod do právní argumentace. 2. vydání. Praha: C .H.
Beck, 2011, 296 s.
2 Melzer, F.: Metodologie nalézaní práva. Úvod do právní argumentace. 2. vydání. Praha: C .H.
Beck, 2011, str. 9-10.
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vtedy, ak ani pomocou korektného metodologického postupu nejde dospieť k jednoznačnému
a použiteľnému záveru. Použitie korektného postupu sa stáva garanciou preskúmateľnosti
rozhodnutia, ktoré sa následne stáva kontrolovateľné. 3
Právna metodológia nadväzuje na právnu filozofiu, avšak čo sa týka jej povahy, má právna
metodológia normatívny charakter. Neskúma, ako v danom prostredí sudcovia rozhodujú, aké
vplyvy na nich v skutočnosti pôsobia (sociologický prístup), ale to, ako majú sudcovia pri svojej
rozhodovacej činnosti postupovať (normatívny prístup).4
V čom je teda význam právnej metodológie pre interpretáciu práva, predovšetkým pre
interpretáciu práva súdmi? Právna metodológia má praktický význam predovšetkým v tom, že skúma
okolnosti, ktoré vedú k uznaniu právnej platnosti určitých právnych argumentov v právnom diskurze,
snaží sa nájsť kritéria pre rozlišovanie argumentov a skúma i vzťahy medzi nimi.
Aplikácia práva v sebe zahŕňa nielen nachádzanie obsahu všeobecnej právnej normy, ale
aj spoznávanie skutkových okolností prípadov prostredníctvom dokazovania a ich podradenie pod
všeobecnú skutkovú podstatu právnych noriem. Ako hovorí Gadamer: „Úlohou výkladu je
konkretizácia zákona v danom prípade, teda úloha aplikácie.“ Pre úplnosť je potrebné dodať, že
riešením všeobecných skutkových otázok sa zaoberá právna teória a procesná teória sa zaoberá
riešením konkrétnych skutkových otázok.
Na význame nadobúda interpretácia práva (za rešpektovania právnej metodológie, ktorá je
vlastne teóriou právnej argumentácie) i v súčasnej dobe a to v súvislosti s rekodifikáciou
Občianskeho zákonníka, kde sa uvažuje o.i. nad zmenou právnych noriem i prijatím nových
právnych inštitútov. Prostredníctvom interpretačných metód môžeme dôjsť k záveru, že riešenie
niektorých otvorených otázok je priamo na dosah i bez zmien právnych noriem.
Východiská interpretácie práva
Základy metodológie výkladu práva v kontinentálnej Európe položil F.C. von Savigny, pričom
zadefinoval štyri výkladové metódy: gramatickú, logickú, historickú a systematickú. Tieto metódy
nestoja u Savignyho vedľa seba, ale musia pôsobiť vo vzájomnom prepojení. Čo sa týka teleologickej
metódy, tú vidí ako pomocnú pri aplikácii neurčitých a nejasných výrazov, kedy je potrebné oprieť
výklad o všeobecnú právnu myšlienku (princíp). Savigny vytvoril metodologický rámec právneho
myslenia, ktorý je inšpiráciou aj pre súčasnú právnu teóriu. V dnešných časoch, ako sa vyjadril
nemecký sudca Winfriedred Hassemer, však nadobúda väčší význam než všeobecné interpretačné
metódy právna dogmatika. Výsledky dlhodobého rozpracovania a systematizovania pojmov
a inštitútov platného práva právnou vedou a judikatúrou v jednotlivých právnych odvetviach dávajú
sudcom pevnejší základ pre ich rozhodovanie než samotný text zákona a obmedzený počet
výkladových metód a zásad interpretácie práva.5 Možno sa však domnievať, že v našom právnom
prostredí uvedené platiť nemusí, z dôvodov ktoré sú uvedené nižšie.
S metodológiou výkladu práva je úzko spojený pojem ciele výkladu. Jedná sa o termín
relatívne nový, jeho pôvodcom je nemecký právny filozof a teoretik Karl Engisch.6 Pokiaľ hovoríme
o nachádzaní práva, jeho cieľom je zistenie toho, čo je vlastne právom. Ak sa však zamyslíme nad
výkladovými cieľmi, problematika je zložitejšia. Melzer na základe výsledkov právnej vedy
zosumarizoval štyri základné výkladové ciele:1) historický subjektívny výkladový cieľ, 2) historický
objektívny výkladový cieľ, 3) recentný subjektívny výkladový cieľ, 4) recentný objektívny výkladový
cieľ. Tieto metódy chápe ako len ako teoreticky možné, pričom je potrebné skúmať dôvody ich
legitimity. Tieto musia vyplývať zo samotného právneho poriadku, či presnejšie z jeho základných
princípov.7
2

Melzer, F.: Metodologie nalézaní práva. Úvod do právní argumentace. 2. vydání. Praha: C .H.
Beck, 2011, str. 10-16.
4 Kramer, E. A.: Juristische Methodenlehre.1.vydání. Bern: Stämpfli Verlag, 1998, s. 219. Podľa:
Melzer, F.: Metodologie nalézaní práva. Úvod do právní argumentace. 2. vydání. Praha: C .H.
Beck, 2011, str.11.
5 Wintr, J.: Metody a zásady interpretace práva. Auditorium. Edice Studie. Praha 2013. str. 12.
6 Engish, K.: Einführung in das juristische Denken. 8. Aufl. Stuttgart-Berlin-Köln 1983, s. 88.
7 Melzer, F.: Metodologie nalézaní práva. Úvod do právní argumentace. 2. vydání. Praha: C .H.
Beck, 2011, str. 81 – 82.
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V nedávnej dobe zaujal ku klasickým metódam interpretácie práva skeptické stanovisko
Pavel Holländer. Opísal dnešný stav ako stav dekonštrukcie práva s vplyvom na interpretáciu práva.
Pojem dekonštrukcie rozdelil na dve zložky – obsahovú a štrukturálnu. „Prvý je daný fragmentáciou,
stratou schopnosti formulovať a interpretovať účely práva. Druhý možno pozorovať v opustení resp.
v relativizácii tradičných základných princípov práva (predpokladajme, že medzi tieto princípy patrí
najmä bezrozpornosť a obsahová konzistentnosť, stupňovitá výstavba, relatívna ustálenosť systému
práva a jeho jazyka, relatívna stálosť práva.)“8. Uvedené má vplyv na interpretáciu: „Zmena podoby
predmetu aplikácie pôsobí v smere nutnosti sudcovskej tvorby práva plynúcej z neurčitosti
normatívnych premís (ktorá je daná jednak konštitucionalizáciou celého právneho poriadku a jednak
jeho dekonštrukciou).(...) Ak je metodológiou reflektujúcou otváranie textúry práva v dôsledku
konštitucionalizácie právneho poriadku metóda proporcionality a metóda priority ústavne konformnej
interpretácie, tak sa ide domnievať, že metodológiou reflektujúcou otváranie textúry práva v dôsledku
jeho dekonštrukcie je odstraňovanie neurčitosti normatívnych premís prostredníctvom aplikácie
právnych princípov.“9
Interpretácia práva v podmienkach Slovenskej republiky
Oblasť metodológie aplikácie práva bola síce dôkladne prepracovaná právnymi teoretikmi,
avšak nachádzala sa v takej podobe, ktorej sa väčšina právnikov aplikujúcich právo mohla svojim
poznaním len ťažko priblížiť. Aj to možno považovať za jeden z dôvodov, prečo sa tejto problematike
nedostávalo v našej právnickej obci viac pozornosti. O problematiku interpretácie práva sa však
v posledných pätnástich rokoch začali zaujímať českí právni teoretici ako Melzer, Ondřejek, Sobek,
Kühn, Hanuš, Wintr, Hlouch, na Slovensku Káčer, Turčan a Mrva. Predovšetkým dielo (učebný text)
Filipa Melzera Metodologie nalézaní práva 10, sa považuje za prvotný impulz pre ďalšie práce, ktorých
východiskom je skúmanie teórie právnej argumentácie. Melzer zdôrazňuje význam právnej
argumentácie, rozoberá aké argumenty právnik môže ale i musí zohľadníť pri aplikácii práva.
Zároveň zdôrazňuje, že i nachádzanie práva je založené na racionálnej metóde – právnej metodológii,
čo je zárukou aby nachádzanie práva nebolo nepredvídateľné. Pozornosť právnej vedy sa tým začala
zameriavať na východiská právnej argumentácie. Pre prax je toto dielo hodnotné najmä z dôvodu, že
je adaptované na české právne pomery. Vzhľadom na spoločnú históriu a tým aj spoločné východiská
pre právnu kultúru je použiteľné aj v našom právnom prostredí.
Na Melzerovo dielo nadviazali ďalší autori, napr. Ján Wintr sa vo svojej štúdii Metódy
a zásady intepretácie práva 11 pokúsil o hodnotenie interpretačnej prace českých súdov a predstavil
zásady jazykového, systematického, historického a teleologického výkladu v usporiadanom celku.
Lukáš Hlouch vo svojej monografii Teorie a realita právní interpretace 12 zdôrazňuje význam témy
právnej interpretácie, ktorá nadobúda nové funkčné rozmery, nakoľko sa ňou okrem odborníkov z
právnických fakúlt a predstaviteľov vrcholných súdnych inštitúcií začali zaoberať i autori pôsobiaci
v rôznych odboroch právnej prace (advokácia, verejná správa, justícia atd.). Ako bude spomenuté
ďalej, takto rozpracovaná teória sa prejavila už i v rozhodovaní súdov a vo výučbe na právnických
fakultách v Českej republike.
Situácia u nás je však odlišná i čo sa týka rozhodovania súdov i výučby na právnických
fakultách. Napriek tomu, že interpretácia práva tvorí základ práce právnických profesií, na právnických
fakultách v Slovenskej republike sa metodológii aplikácii práva – teórii právnej argumentácie ako
predmetu stále venuje len veľmi málo pozornosti. Na niektorých fakultách sa vyučuje len okrajovo
v rámci predmetu Teória štátu a práva v prvých rokoch štúdia. Už vôbec sa nevenuje pozornosť
samotnej interpretácii práva, pričom osvojiť si jej pravidlá je možné len prostredníctvom praktického
precvičovania. Na úvod do interpretácie práva je nutné mať teoretický základ spočívajúci
v oboznámení sa s metodológiou aplikácie práva, následne sa má klásť dôraz na riešenie
konkrétnych prípadov z danej právnej oblasti. Na interpretáciu je potrebné klásť dôraz v rámci
3

Holländer, P.: Savignyho paradigma v době dekonštrukce práva, in: Gerloch, A./Tryzna, J. Wintr,
J. (eds.): Metodologie interpretace práva a právní jistota, Plzeň 2012, s. 36.
9
Tamže, s. 42-43.
10 Melzer, F.: Metodologie nalézaní práva. Úvod do právní argumentace. 2. vydání. Praha: C .H.
Beck, 2011, 296 s.
11 Wintr, J.: Metody a zásady interpretace práva. Auditorium. Edice Studie. Praha 2013.
12 Hlouch, L.: Teorie a realita právní interpretace. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. 348 s.
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každého vyučovaného predmetu. Je potrebné zdôrazniť, že niekoľko voliteľných predmetov vo forme
právnych kliník nemôže byť dostatočnou prípravou pre prax. Je potrebné zdôrazniť, že aj právna
metodológia môže byť ovplyvnená konkrétnym sociálnym prostredím i ďalšími faktormi (napr. vplyv
case law Európskeho súdneho dvora).
Výučba práva u nás tradične zameraná na memorovanie obsahu právnych predpisov je
prežitkom a zároveň kladie brzdy do myslenia mladých právnikov, ktorý často považujú právnu
normu za totožnú s textom právneho predpisu a pri aplikácii práva zostanú pri prvotnej úrovni
nahliadania na právny predpis a neoboznámia sa s jeho skutočným obsahom. Takýto prístup ich pri
riešení zložitejších prípadov aplikácie práva zaháňa do slepej uličky končiacej konštatovaním, že „táto
situácia nie je platným právom regulovaná“ a rovnaký prístup následne vedie zákonodarcu k
prijímaniu nespočetných kauzistických novelizácií právnych predpisov.13
„Metodológia vied rešpektuje rozdiel medzi vedou a výchovou. Veda hľadá poznanie, ktoré
je nové pre ľudstvo; výchova hľadá poznanie, ktoré je nové pre ľudí túžiacich po vzdelaní.“ 14 Vynára
sa otázka, aké poznanie v oblasti interpretácie práva sprostredkúva výchova na našich právnických
fakultách.
Žiaľ možno konštatovať, že tento nežiaduci stav sa negatívne prejavil i v rozhodovaní
slovenských súdov, ktoré ako keby si neboli vedomé svojej úlohy uvádzať právo do života. Uvedené
sa prejavuje najmä v nedostatku precízne vyargumentovaných rozhodnutí všeobecných súdov.
Rozhodnutia súdov nedávajú odpovede na konkrétne otázky. Túto nedostatočnú činnosť sa neraz
snaží suplovať zákonodarca, čo sa najviac prejavuje v oblasti súkromného práva. Ukazuje sa však,
že kauzistické novelizácie (t.j. podľa prípadov ktoré už právna prax riešila resp. predpokladá sa že by
také prípady mohli nastať) nie sú najvhodnejším riešením.
Pokým sa nekladie dôraz na interpretáciu, je ľahko možné dôjsť k záveru, že právne normy
súkromného práva nemajú dostatočnú kvalitu, resp. sú už neaktuálne. V súvislosti s právnymi
definíciami je dobré mať na pamäti výstižnú myšlienku: „Omnis definitio in iure civili periculosa est:
parum est enim, ut non subverti possit (V práve civilnom je každá definícia nebezpečná, lebo len
málokedy sa stane, že by nemohla byť vyvrátená D 50, 17, 202 – Iavolenus). Je zrejmé, že úroveň
aplikácie práva úzko súvisí i s nazeraním na úlohu právnych noriem. Právne normy sú však statické,
do života ich uvádza až právna argumentácia. V súvislosti s tým sa opätovne vynára požiadavka, aby
právne normy boli abstraktné a formulované čo najvšeobecnejšie. Z praktického hľadiska by to
znamenalo odklon od dnešných intencií, keď sa pri zistení aplikačného problému pristupuje
k novelizácii právneho predpisu, kde sa ku základnej skutkovej podstate dopĺňajú ďalšie a ďalšie
podľa judikovaných prípadov. Takýto prístup je obzvlášť škodlivý, ak zákonodarca uvedie, že výpočet
prípadov je taxatívny.
Profesor Holländer výstižne pomenoval následky spojené s fenoménom dnešnej doby –
nadmernou legislatívnou aktivitou: „Táto tendencia nesie v sebe genetický vírus – vírus neúplnosti,
daný obmedzenosťou možnosti detailného poznania sveta, ako aj neschopnosť takto koncipovaných
zákonov vstrebať spoločenský vývoj. Právny poriadok s prevalenciou kazuistických noriem
neuzatvára, ale práve naopak, ďalej otvára textúru práva.“15 Holländer tým vlastne upozorňuje, že je
potrebné rezignovať na stále preferovanú myšlienku, že je možné dopredu predvídať situácie, ktoré
môžu vznikať v praktickom živote. Zdôrazňuje význam právnych princípov. Je potrebné mať na zreteli,
čo sú základné hodnoty chránené právom, predovšetkým je to spravodlivosť, sloboda človeka
a právna istota. Právna veda roztriedila najvšeobecnejšie právne princípy ako neznalosť zákona
neospravedlňuje, právo sa nerodí z bezprávia, neskorší zákon ruší zákon predchádzajúci, zákaz
odmietnutia spravodlivosti, k nemožnému nemôže byť nikto zaviazaný, nikto nemôže mať prospech
z vlastného protiprávneho jednania atp. Právna veda princípy klasifikovala na princípy podľa odvetví
(ústavné, princípy súkromného práva, princípy občianskeho súkromného práva atď.).

Jakubčo, J., Kanárik, I.: Aplikácia práva a odôvodnenie súdnych rozhodnutí. In: Dny práva 2010. 1
ed. Brno. str.2 (dostupné na http://www.law.muni.cz/content/cs/proceedings/)
14
Goldman, A. I. Knowledge in a Social World. Oxford: Clarendon Press. 2003. Podľa: Černík, V.,
Viceník, J.: Úvod do metodológie spoločenských vied. Vydavateľstvo IRIS. 1. vydanie. Bratislava
2011. str. 64.
15Holländer, P.: Savignyho paradigma v době dekonštrukce práva, in: Gerloch, A./Tryzna, J., Wintr,
J. (eds.): Metodologie interpretace práva a právní jistota, Plzeň 2012. str. 13.
13
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Význam právnych princípov spočíva v tom, že sú východiskom právnej argumentácie, teda
umožňujú riešenie právnych otázok, na ktoré nedáva odpoveď pozitívne právo klasickými
výkladovými metódami, a poskytujú tiež riešenie konfliktu medzi pozitívnym a prirodzeným právom,
medzi základnými právami a slobodami. Slúžia k preklenutiu medzier v práve a k vtiahnutiu iných
normatívnych systémov (morálka, zvyklosti) do systému práva. Sú to nástroje práva, ktoré sú
východiskom pre riešenie hard cases. V neprehľadnosti a rozpornosti množstva právnych noriem
umožňujú hľadať vnútorný systém práva. Ich aplikácia v súkromnom práve môže chrániť pred
negatívnymi následkami zákonodarných aktivít.
Úloha súdov pri interpretácii noriem súkromného práva
Je zrejmé, že judikatúra plní v procese aplikácie práva nezastupiteľnú úlohu. Úlohou súdov
je prostredníctvom rozhodovania konkrétnych prípadov aj plnenie edukatívnej úlohy, predovšetkým
z dôvodu verejnej dostupnosti. Judikatúra by mala okrem vyriešenia konkrétnych prípadov
v zodpovedajúcej miere zrozumiteľne sprostredkúvať aj tie poznatky právnej vedy, ktoré by mohli
viesť k rozumnému a spravodlivému usporiadaniu právnych vzťahov. Jednou zo základných
požiadaviek na súdne rozhodnutie je kvalita odôvodnenia.
Nároky na kvalitu odôvodnení súdnych rozhodnutí sa zvyšujú čo súvisí priamo úmerne s tou
skutočnosťou, že i v našom kontinentálnom systéme nadobúda na význame sudcovská tvorba
práva. Je tomu tak najmä kvôli vplyvu Európskeho súdneho dvora. Problémom je, že sa tak deje na
základe niektorých pravidiel z angloamerickej právnej kultúry ale bez ustálenej a všeobecne
prijímanej doktríny. 16
Ako najväčší nedostatok súčasného procesu aplikácie práva súdmi sa tak javí vnútorná
nejednotnosť pri akceptácii záväznosti judikatúry ako aj neexistencia všeobecne uznaných pravidiel
pri práci s judikatúrou. Výsledkom sú potom rozhodnutia, ktoré sa vo svojom odôvodnení nijako
nevyporiadajú s existujúcou publikovanou judikatúrou, ktorá podporuje vybrané riešenie
prejednávaného prípadu, alebo je naopak s týmto riešením v rozpore. V angloamerickom právnom
systéme sa tieto protirečenia odstraňujú dôsledne pomocou hľadania rozdielov medzi vecou už
právoplatne rozhodnutou a medzi vecou prejednávanou. Pokiaľ rozdiel nie je nájdený, je možné
sa od precedensu odchýliť len za prísne stanovených pravidiel, pričom základom je dôkladná práca s
jazykom argumentov.17 A práve tu sa dostávame k odpovedi na otázku, prečo by sa mal začať klásť
dôraz na interpretáciu práva.
Odôvodnenie rozhodnutia nie je záväzné v celom rozsahu, tu je potrebné uplatniť prístup
obdobný prístupom vlastným pre precedenčný systém práva. Zďaleka nie každá úvaha súdu
obsiahnutá v odôvodnení môže slúžiť ako záväzné pravidlo pre všetky neskoršie kauzy. 18
Len časť rozhodnutia nazývaná ratio decidendi sa považuje v angloamerickej právnej kultúre
za záväznú, preto je potrebné aj v rámci odôvodnenia rozhodnutia kontinentálneho súdneho orgánu
abstrahovať túto časť, pre ktorej označenie sa zaužíval pojem právna veta. Ostatné časti rozhodnutia
je potrebné považovať za časti bez všeobecnej normatívnej záväznosti, v precedenčnom systéme
označované ako obiter dicta. Nájsť právnu vetu v odôvodnení rozhodnutia je pomerne obtiažne, preto
je potrebné pomôcť si pravidlami platnými pre hľadanie ratio decidendi.19
Naše právne prostredie je však charakteristické skôr úradníckym výkonom súdnictva,
rozhodnutiam často chýba ratio decidendi.20 Paradoxom takéhoto prístupu je potom dodatočné
vytváranie tzv. právnej vety spravidla na Najvyššom súde SR. Tieto právne vety, ktoré sú akýmsi
slovenskými (ale nie je to len slovenské špecifikum) ratio decidendi, sú podobne ako formulácie
právnych predpisov a vlastne na rozdiel od klasických súdnych precedensov úzko spojených so
skutkovým stavom konkrétneho prípadu začínajú žiť akoby oddelený právny život. Právne vety v tejto
4

Jakubčo, J., Kanárik, I.: Aplikácia práva a odôvodnenie súdnych rozhodnutí. In: Dny práva 2010.
1 ed. Brno. str.2 (dostupné na http://www.law.muni.cz/content/cs/proceedings/)
17 Tamže. str. 9.
18
Bobek, M. - Kűhn, Z. - Polčák, R.: Judikatura a právni argumentace, teoretické aspekty práce s
judikaturou, Praha : Auditorium, 2006, s. 19.
19 Jakubčo, J., Kanárik, I.: Aplikácia práva a odôvodnenie súdnych rozhodnutí. In: Dny práva 2010.
1 ed. Brno. str.2 (dostupné na http://www.law.muni.cz/content/cs/proceedings/)
20 Drgonec, J.: Ústava Slovenskej republiky. Komentár. 3. Vydanie. Šamorín: Heuréka, 2012, str. 23.
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podobe sú akoby právne normy vytvorené legislatívou, a nie ako súdne rozhodnutia vytvorené
aplikáciou právneho predpisu na konkrétny prípad.21
Podľa Sváka: „Slovenskí sudcovia všeobecných súdov, najmä prvoinštančných sa
prispôsobili „úradníckemu“ výkonu súdnictva. Tento spôsob vychádza zo pseudodeduktívneho
výkladu právneho predpisu, ktorý sa obyčajne označuje ako zákonný existencionalizmus. Prejavuje
sa prehnaným dôrazom na zistenie skutkových okolností prípadu, ktoré sa sudcovia snažia
subsumovať pod konkrétne zákonné ustanovenia. Právny predpis je tu chápaný ako nesporná právna
norma, ktorá už dopredu dáva jednoznačnú odpoveď na situáciu konkrétneho súdneho sporu.
Takémuto úradníckemu spôsobu výkonu súdnictva potom zodpovedá aj spôsob vyhotovovania
súdnych rozhodnutí, ktoré sú síce obšírne, ale s absenciou právnokratívneho aspektu. Zjednodušene
povedané, dve tretiny rozhodnutia tvorí popis skutkového stavu (popis obsahu žaloby a vyjadrení sa
k nej a prehľad vykonaných dôkazov) a jednu tretinu právne normy, ktoré súd použil pri ich aplikácii
na konkrétny prípad. Celé odôvodnenie (a teda vlastná súdnoprecedenčná hodnota súdneho
rozhodnutia) sa potom často zúži na strohé konštatovanie, že na základe zistených dôkazov súd
rozhodol podľa príslušných právnych noriem.“22
Judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva i Ústavného súdu Slovenskej republiky pritom
už zadefinovala nároky na odôvodňovanie súdnych rozhodnutí. Možno vysloviť predpoklad že je
to práve z dôvodu nedostatočného vzdelania v oblasti teórie právnej argumentácie a interpretácie
práva. Je dôležité zdôrazniť, že prax môže vyriešiť niektoré otázky, tento proces však môže byť veľmi
zdĺhavý. Nie je samozrejme vylúčené, že jednotliví sudcovia sa v rámci svojho celoživotného
vzdelávania venujú i teoretickým otázkam právnej argumentácie, pokiaľ však chceme vidieť výsledky,
zmena musí byť systémová.
Podľa Európskeho súdu pre ľudské práva „...účelom odôvodneného rozhodnutia je dať
stranám najavo, že boli vypočuté. Navyše, odôvodnené rozhodnutie dáva stranám možnosť odvolať
sa proti rozhodnutiu, ako aj možnosť, aby bolo rozhodnutie preskúmané odvolacím orgánom. Len ak
sú vydávané odôvodnené rozhodnutia, môže existovať verejná kontrola výkonu súdnictva.“ 23
Podobne podľa Ústavného súdu SR „Právo na spravodlivý proces vyžaduje, aby rozhodnutia súdu
boli zdôvodnené a presvedčivé. ...Takýto postup vyplýva z potreby transparentnosti vysluhovania
spravodlivosti, ktorá je nevyhnutnou súčasťou každého justičného aktu. Odôvodnenie rozhodnutia je
aj zárukou toho, že výkon spravodlivosti nie je arbitrárny.“ 24
Ústavný súd SR vo svojich rozhodnutiach stabilne uvádza: „Povinnosťou všeobecného súdu
je uviesť v rozhodnutí dostatočné a relevantné dôvody, na ktorých svoje rozhodnutie založil.
Dostatočnosť a relevantnosť týchto dôvodov sa musí týkať tak skutkovej, ako i právnej stránky
rozhodnutia (m. m. III. ÚS 328/05, III. ÚS 116/06).“25 Ústavný súd SR tiež uvádza: „Riadne
odôvodnenie súdneho rozhodnutia ako súčasť základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods.
1 ústavy vyžaduje, aby sa súd jasným, právne korektným a zrozumiteľným spôsobom vyrovnal so
všetkými skutkovými a právnymi skutočnosťami, ktoré sú pre jeho rozhodnutie vo veci podstatné a
právne významné.“ 26
Ústavný súd SR v jednom z nálezov, kde posudzoval rozhodnutie Najvyššieho súdu SR,
uviedol: „...ústavný súd skúmal, či najvyšší súd sťažovateľovi ozrejmil svoje myšlienkové pochody,
spôsob hodnotenia dôkazov, skutkové zistenia a vyvodené právne závery takým spôsobom, aby
výsledok rozhodovacej činnosti bol jasný, zrozumiteľný a dostatočne odôvodnený a aby sťažovateľ
nemusel hľadať odpoveď na nastolenú problematiku v rovine dohadov, aby sa s prijatými závermi
bolo možné stotožniť ako s logickým záverom procesu poznania nielen právnych záverov, ale aj
záverov skutkových, z ktorých právne závery vychádzajú.”27 Ústavný súd SR uvádza: „Podobne ako
v skutkovej oblasti, aj v oblasti nedostatočne vyloženej a zdôvodnenej právnej argumentácie
(subsumpcia skutkového stavu pod zvolené právne normy) nastávajú obdobné následky vedúce k
Svák, J., Kukliš, P.: Teória a prax legislatívy. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2007, s.
12.
22 Tamže.
23
napr. Suominen v. Fínsko, § 37, 1. júl 2003; Tatishvili v. Rusko, § 58, 22. február 2007
24 Nález Ústavného súdu SR III. ÚS 311/07 zo dňa 24.4.2008
25 napr. Nález Ústavného súdu SR III. ÚS 107/07 zo dňa 30.10.2017
26 Nález Ústavného súdu SR IV. ÚS 14/07 zo dňa 17.5. 2007
27 Nález Ústavného súdu SR III. ÚS 311/07 zo dňa 24.4.2008
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neúplnosti a hlavne k nepresvedčivosti rozhodnutia, čo je však v rozpore nielen s požadovaným
účelom súdneho konania, ale tiež aj so zásadami spravodlivého procesu podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru.“
28

Odôvodnenie súdneho rozhodnutia je vlastne aktom aplikácie (výsledkom interpretácie
právnych noriem) v okolnostiach prípadu zákona na skutkový a právny stav. V odôvodnení má súd
vysvetliť podstatu svojho rozhodnutia a presvedčiť o tom, že rozhodnutím uplatnil zákon.29 Uvedené
rozhodnutia zdôrazňujú potrebu odôvodnenia súdneho rozhodnutia, nakoľko sa považuje za súčasť
základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a požiadavka
na presvedčivosť rozhodnutia je v súlade so zásadou spravodlivého procesu podľa čl. 6 ods. 1
Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Súdy teda zdôrazňujú význam výkladu práva
v konkrétnych okolnostiach, pričom však zatiaľ neposkytujú konkrétne návody ako postupovať.
Z judikatúry súdov zatiaľ nie je dostatočne zrejmé, aké prostriedky resp. právne argumenty je
potrebné zohľadňovať. Judikatúra najvyšších českých autorít však ide ešte ďalej a to pod vplyvom
diela Filipa Melzera, najmä v prípadoch kde súd chce postupovať contra verba legis.30
Je zrejmé, že úroveň interpretácie práva súdmi práva úzko súvisí s hodnotením kvality
právnych noriem. Ako už bolo v úvode naznačené právne normy samé o sebe neobsahujú
odpovede, ale odpovede možno nachádzať až prostredníctvom ich výkladu. Tento výklad by
mal byť v rámci východísk zadefinovaných právnou vedou venujúcou sa metodológii aplikácie
práva ale mal by byť i dynamický v tom zmysle, že by mal reflektovať aktuálne spoločenské potreby.
Pre právne normy však platí presný opak, ich častá zmena nie je žiaduca.
Čo sa týka súkromnoprávnej úpravy, je treba mať na zreteli, že účel súkromnoprávnej úpravy
je dvojitý a odvíja sa od povahy jednotlivých ustanovení. Podľa Eliáša: „Tam, kde ide o úpravu
statusových otázok – a nejedná sa len o práva vzťahujúce sa k osobnému stavu, ale napr. i o vecný
status – rovnako ako tam, kde sa jedná o vecné práva a právo dedičské, podrobnejšia úprava
znamená pre recipientov právnej normy jednak skutočne viac slobody, jednak tiež viacej istoty. Prvý
aspekt vyplýva zo skutočnosti, že osobný status, vecné práva i právo dedičské upravujú zásadne
kogentné normy; čo nie je upravené ako možné, právne možné spravidla nie je. Nie je upravené právo
stavby, nejde ho ani zmluvne zriadiť.... Druhý aspekt vyplýva zo skutočnosti, že čím nejasnejšie alebo
čím rámcovitejšie ustanovenie, tým viacej vstupuje do hry priestor pre voľnú sudcovskú úvahu.“31
Avšak, ako bolo uvedené v úvode, práve teória právnej argumentácie vytvára základ a zároveň určuje
hranice sudcovskej úvahy. Frank Cross sa spolu s Morrelom Mullinsom domnieva, že sudcovia majú
k dispozícii svoje schémy pre analýzu a ustálený súbor pojmov a nástrojov, ktoré používajú
k vysvetľovaniu svojich interpretačných rozhodnutí, preto ich rozhodovanie nemusí byť tak
nepredvídateľné, ako sa niektorí obávajú.32
Podľa profesora Drgonca: „Koncepcia materiálneho právneho štátu ako štátu, v ktorom sú
všetky významné vzťahy upravené pomocou práva má odvrátenú stránku, ktorú nemožno
prehliadnuť....Právo nie je bezmocné, ale ani všemocné...Na úkor účelu existencie materiálneho
právneho štátu sa prijímajú zákony s ambíciou podriadiť textu právne normy každý problematický
vzťah, ktorý v spoločnosti vznikne. Množstvo takýchto vzťahov sa právnou úpravou vyriešiť nedá.“ 33
Naproti tomu v úprave záväzkových práv sú ustanovenia prevažne dispozitívnej povahy.
Súkromné právo ako celok ovláda zásada autonómie vôle, ktorá sa prejavuje v oblasti zmluvných
vzťahov v podobe kontraktačnej voľnosti. Podľa Eliáša: „Pretože si strany môžu dojednať v medziach
dobrých mravov a verejného poriadku akékoľvek vzájomné subjektívne povinnosti a akékoľvek
subjektívne práva, mohli by sa najmä podrobné ustanovenia o jednotlivých zmluvných typoch javiť
ako nadbytočné, lebo je vec vôle strán čo si dohodnú. Úlohou podrobných ustanovení o obsahu
Nález Ústavného súdu SR I. ÚS 33/2012 zo dňa 3.10.2012
Drgonec, J.: Ústava Slovenskej republiky. Komentár. 3. Vydanie. Šamorín: Heuréka, 2012, str.
859.
30 Bližšie pozri: Wintr, J. Metody a zásady interpretace práva. Auditorium. Edice Studie. Praha 2013.
str. 178.
31
Eliáš, K. a kol. : Občanský zákoník. Veľký akademický komentář. Linde Praha, a.s. 2008. str. 17.
32 Cross, F.: The Theory and Pracitice of Statutory Interpretation, Stanford 2009. str. 18 podľa:
Wintr, J. Metody a zásady interpretace práva. Auditorium. Edice Studie. Praha 2013. str. 203.
33 Drgonec, J.: Ústava Slovenskej republiky. Komentár. 3. Vydanie. Šamorín: Heuréka, 2012, str.
274.
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zmluvných záväzkov je poskytnúť stranám racionálne riešenie ich vzájomných pozícií....Dispozitívna
povaha týchto ustanovení im ale nebráni dohodnúť si mimo upravené zmluvné typy alebo i v rámci
daného zmluvného typu i iné riešenie, ak majú za to, že im lepšie vyhovuje.“ 34
Je možné dospieť k záveru, že jednou z oprávnených požiadaviek na zmenu resp. doplnenie
právnych noriem je situácia, ak zmenené spoločenské podmienky odôvodňujú vznik nového
právneho inštitútu. Rovnako ak sa upravený právny inštitút už javí ako neaktuálny. Ďalším
predpokladom zmien môže byť situácia, ak je právny predpis vnútorne nekonzistentný,
nesystematický a jeho normy obsahujú logické rozpory.35 Možno sa oprávnene domnievať, že
väčšinu ostatných aplikačných problémov ide prekonať výkladom práva.
ZÁVER
Je potrebné v širokej právnickej verejnosti vyvolať diskusiu o potrebe zlepšenia praktickej
aplikácie práva prostredníctvom výkladových metód. Je nevyhnutné naučiť sa hľadať právo v texte
právneho predpisu. Jedná sa o dlhodobý proces a v prvom rade je potrebné začať od vzdelávania.
V rámci vzdelávania je potrebné venovať pozornosť teoretickej príprave v oblasti teórie právnej
argumentácie – metodológii aplikácie práva, je nutné osvojiť si zásady výkladu práva a poznať
pravidlá právneho diskurzu. Špecifickú úlohu by mali v tomto procese zohrávať i súdy. Rozhodnutia
súdov by mali byť precízne vyargumentované, túto požiadavku definoval i Ústavný súd Slovenskej
republiky. Proces, keď na význame nadobúda sudcovská tvorba práva sa javí ako nezastaviteľný a to
najmä pod vplyvom case law Európskeho súdneho dvora. Práve judikatúra môže byť mostom, ktorý
by mohol prepojiť teoretické aspekty interpretácie práva s právnou praxou, tak ako to môžeme
sledovať v Českej republike. Súdy by mali mať na zreteli, že len prostredníctvom precízne
vyargumentovaných rozhodnutí môžu slúžiť verejnosti, ktorá musí mať možnosť argumenty súdu
spätne verifikovať. Kvalitu rozhodovania súdov nejde účinne hodnotiť len na základe štatistík o počte
rozhodnutých vecí. Ako už niekoľkokrát odborná verejnosť zdôraznila, v záujme zvyšovania právneho
povedomia i väčšej transparentnosti by mali byť všetky rozhodnutia zverejňované prostredníctvom
systému, ktorý by umožňoval jednoduché vyhľadávanie. Uvedené sa javí ako nevyhnutnosť aj
z dôvodu, že rozhodnutia súdov dokážu reagovať na meniace sa spoločenské vzťahy oveľa
flexibilnejšie než zákonodarca. Navyše, súdy môžu plniť edukatívnu funkciu aj pre širokú verejnosť.
Osobitne na význame nadobúda táto úloha v oblasti súkromného práva, keď sa diskutuje o potrebe
rekodifikácie Občianskeho zákonníka.
5
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PRINCÍPY SÚKROMNÉHO PRÁVA C/A SPOTREBITEĽ1
Richard Straka
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Abstract: In the whole European legal area, it is possible to observe growing trend of protection of
the weaker party, mainly the consumers, while this protection is emerging in the domain of substantive
and procedural law both. Hereby shown article is dealing with the interpretation of those regulations,
which are treating issues regarding business-to-consumer legal relationships with emphasis on
practice of law and current trends of development of consumer legislation. At the beginning we are
trying to answer the question whether „consumer“ law still belongs under private law, or if it is under
the influence of current legislation becoming a subsystem of a public law. Subsequently, we analyze
certain clauses of substantive law, and confront their generally accepted meaning with some of the
basic principles of private law, while using both legal and philosophical arguments, with the aim of
finding such a way of interpretation, which when used in practice shall not create application issues.
We can not avoid to use evaluation and considerations on consumer law as a whole, in this article.
Abstrakt: V celom európskom právnom priestore je možné sledovať neustále rastúci trend ochrany
slabšej strany, najmä spotrebiteľov, pričom sa táto ochrana sa prejavuje vo sfére hmotného
i procesného práva. V predloženom príspevku sa zaoberáme problematikou výkladu tých ustanovení
slovenského právneho poriadku, ktoré upravujú problematiku spotrebiteľsko-dodávateľských
právnych vzťahov s akcentom na právnu prax a súčasné trendy vývoja spotrebiteľskej legislatívy.
Úvodom sa pokúšame zodpovedať otázku, či je „spotrebiteľské“ právo ešte stále právom súkromným
alebo sa pod vplyvom aktuálnej legislatívy stáva právom verejným. Následne analyzujeme vybrané
ustanovenia hmotnoprávnych noriem a ich zaužívaný výklad dávame do protikladu s niektorými
základnými princípmi súkromného práva, pričom sa snažíme nájsť za pomoci právnej a sčasti
filozofickej argumentácie taký výklad, ktorý v praxi nebude spôsobovať aplikačné problémy.
V príspevku sa nevyhneme hodnotiacim úvahám o spotrebiteľskom práve ako celku.
Key words: consumer, contractor, consumer protection, civil law, private law, interpretation problems,
principles of private law, obligation law
Kľúčové slová: spotrebiteľ, dodávateľ, ochrana spotrebiteľa, občianske právo, súkromné právo,
výkladové problémy, princípy súkromného práva, záväzkové právo
ÚVOD
Osobitná právna úprava dodávateľsko-spotrebiteľských právnych vzťahov preniká do
slovenskej súkromnoprávnej úpravy čoraz vo väčšom rozsahu. Dozaista, vo veľkej miere je tento stav
spôsobený inkorporovaním právnych aktov Európskej únie, avšak pri činnosti slovenských
legislatívcov sú požiadavky kladené európskym právom neraz prekračované a spotrebiteľom je
poskytovaná väčšia miera ochrany, ako je európskym štandardom. Nie je cieľom tohto príspevku
polemizovať o vhodnosti a účelnosti prospotrebiteľkej právnej úpravy, ale popasovať sa s niektorými
vybranými otázkami, ktoré nám logicky vyvstanú pri aplikácii takejto právnej úpravy v praxi, a to najmä
v kontexte základných princípov, na ktorých je slovenské súkromné právo budované.
Aby sme sa do tejto polemiky mohli pustiť, je podľa nás nevyhnutné najprv zodpovedať otázku,
či je tzv. spotrebiteľské právo ešte stále súčasťou práva súkromného. V poslednej dobe je možné
zachytiť i názory, že spotrebiteľské právo nám skĺzlo, najmä kvôli veľmi striktnej právnej úprave, do
kategórie verejného práva. Tejto argumentácii nahráva aj zákon o ochrane spotrebiteľa,2 ktorý
1

Tento príspevok je výstupom grantového projektu Grant Univerzity Komenského (č. UK/265/2018).
zákon 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
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vykazuje mnohé verejnoprávne prvky, to najmä dotovaním orgánov verejnej správy novými
kompetenciami, ktoré sú vo veciach podľa tohto zákona oprávnené uplatňovať zo svojej mocenskej
pozície v spotrebiteľsko-dodávateľských vzťahoch, ustanoveniami o administratívnoprávnych
sankciách alebo prísnou kogentnosťou niektorých jeho ustanovení. Napriek uvedenému sme však
názoru, že drvivá väčšina dodávateľsko-spotrebiteľských vzťahov bude mať charakter právnych
vzťahov obligačných. Záväzkové právo je bez pochybností imanentnou súčasťou súkromného práva.
Ďalším diferenciačným kritériom medzi právom verejným a súkromným je rovnosť subjektov
v rovine tzv. metódy súkromnoprávnej regulácie.3 Práve rovnosť subjektov býva v oblasti
spotrebiteľského práva často narúšaná (o čom bude primárne pojednávať tento príspevok), pričom aj
táto skutočnosť môže byť jedným z aspektov rodiacej sa diskusie o základom zaradení
spotrebiteľského práva.
Z hľadiska demonštratívne vymenovaných aspektov verejnoprávnej povahy v oblasti
spotrebiteľského práva možno hovoriť o tzv. publicizácii súkromného práva,4 resp. publicizácii
spotrebiteľského práva, t. j. o prenikaní prvkov verejnoprávnej regulácie do súkromného práva. Tento
trend je vzhľadom na neustále zrýchľujúci sa vývoj spoločnosti neodvratný, ale nemyslíme si, že by
(momentálne) znamenal upustenie od klasickej duality práva, resp. mal nanovo stanovovať
diferenciačné kritériá delenia práva na verejné a súkromné. Preto najmä vďaka záväzkovoprávnej
povahe dodávateľsko-spotrebiteľských právnych vzťahov je možné tvrdiť, že oblasť spotrebiteľského
práva je stále právom súkromným, aj keď so značnými prienikmi verejnoprávnej úpravy.
Najzákladnejšou oporou tejto tézy je podľa nášho názoru skutočnosť, že záväzkovoprávne vzťahy sú
ovládané základnými princípmi súkromného práva. Je pravdou, že niektoré princípy súkromného
práva sú pri spotrebiteľskom práve v menšej alebo väčšej miere limitované samotnou osobitnou
zákonnou úpravou spotrebiteľských vzťahov.
Pod súkromné právo možno subsumovať aj „podprincípy“ spotrebiteľského práva, resp.
akéhokoľvek iného súkromnoprávneho odvetvia. Veď v konečnom dôsledku je zmyslom týchto
„podprincípov“ modifikácia alebo limitácia základných princípov súkromného práva. Avšak pri takomto
obmedzovaní základných stavebných prvkov súkromného práva môžu v praxi nastať mnohé
výkladové problémy. Na niektoré z nich sa pokúsime v ďalšom texte poukázať, spolu s návrhom na
aplikáciu právnych noriem spôsobom, ktorý zabezpečí dostatočnú ochranu spotrebiteľovi, ako
slabšiemu subjektu právneho vzťahu, ale zároveň ponechá možnosť uplatňovania zásad súkromného
práva pri procese kontraktácie dodávateľsko-spotrebiteľskej zmluvy.
VÝCHODISKÁ (STRUČNÉ REPETITÓRIUM PRINCÍPOV SÚKROMNÉHO PRÁVA)
Záväzkové vzťahy, ktorých zmluvnou stranou je spotrebiteľ, sú oproti „klasickým“
záväzkovoprávnym vzťahom značne modifikované, a to najmä ustanoveniami § 52 až § 54
Občianskeho zákonníka. Pri aplikácii týchto ustanovení je možné pomerne často naraziť na
výkladovo-aplikačné problémy, pričom pri prípadných sporoch sa súdy prikláňajú v súlade
s ustanoveniami § 54 ods. 2 a 3 k výkladu, ktorý je pre spotrebiteľa priaznivejší.
Spolu s osobitnými procesnými pravidlami pre spotrebiteľské právne spory obsiahnutými
v Civilnom sporovom poriadku5 sa tak z pôvodne slabšej strany stáva strana „právne“ silnejšia.
V hmotnoprávnej rovine sa takýto prospotrebiteľský výklad podľa nášho názoru často dostáva
do rozporu so základnými princípmi súkromného práva, najmä s princípom rovnosti subjektov
a princípom autonómie vôle.
Pod princípmi, resp. zásadami6 súkromného práva chápeme základné stavebné prvky celého
súkromného práva, na ktorých, a v súlade s ktorými, má byť budované celé súkromné právo. Je
2

ŠTEVČEK, M. in ŠTEVČEK, M. a kol.: Občiansky zákonník. Komentár § 1 - § 450, s. 14
K problematike publicizácie súkromného práva pozri aj ŠTEVČEK, M. in ŠTEVČEK, M. a kol.:
Občiansky zákonník. Komentár § 1 - § 450, s. 16, 17
5
Pozri § 290 – 300 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení zákona č. 87/2017 Z.
z.
6 Autor tohto textu medzi pojmami „princíp“ a „zásada“ nediferencuje a považuje ich za synonymá,
napriek tomu, že si je vedomý početnej doktríny, ktorá sa pokúša o presné vymedzenie týchto pojmov.
Pri písaní tohto textu sa prikláňa k používaniu pojmu „princíp“. Podľa etymologického slovníka
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samozrejmé, že v niektorých parciálnych otázkach je potrebné z právneho princípu stanoviť výnimku
za cieľom dosiahnutia účelu zákona a efektívnej právnej úpravy. Pri stanovovaní takýchto výnimiek je
však potrebné postupovať mimoriadne citlivo a prezieravo, tak aby nebola narušená vnútorná
konzistencia právneho predpisu, resp. v prípade princípov súkromného práva, konzistencia celého
právneho odvetvia.
Občiansky zákonník, ako základný kódex slovenského súkromného práva stanovuje (resp. by
mal stanovovať) základný filozoficko-koncepčný rámec pre celú oblasť súkromného práva. Síce
princípy nemá vyjadrené vo svojich úvodných ustanoveniach, ako je tomu pri niektorých iných
predpisoch, ako napríklad v nových procesných kódexoch, Zákonníku práce, či zákone o rodine, ale
i napriek tomu sú jeho princípy jasne identifikovateľné a identifikované.
Nie je účelom tohto textu hĺbkovo analyzovať jednotlivé princípy súkromného práva, čo
vzhľadom k jeho rozsahu ani nie je možné, ale iba načrtnúť niektoré aspekty vybraných princípov,
ktoré sa budú imanentne dotýkať osobitostí spotrebiteľských vzťahov, ktoré podrobíme skúmaniu
v ďalších častiach tohto textu.
Princíp rovnosti subjektov
Za zásadný pre skúmanú problematiku považujeme princíp rovnosti subjektov, nakoľko má
v súkromnom práve kľúčové postavenie a patrí medzi jeden z diferenciačných prvkov medzi právom
súkromným a právom verejným. V Občianskom zákonníku je pozitívnoprávne vyjadrený v § 2 ods. 2.
V tomto ustanovení je zaručená rovnosť iba subjektom občianskoprávnych vzťahov, avšak pri
konštrukcii súkromného práva, v ktorej má Občiansky zákonník postavenie lex generalis, sa tento
princíp prejaví aj vo všetkých odvetvových subsystémoch súkromného práva, ak osobitný predpis
neustanoví inak. Tento princíp sa prejavuje vo viacerých rovinách. Subjekty občianskoprávnych
vzťahov sú si rovné právne i ekonomicky (tzv. princíp ekonomickej ekvivalencie) a to bez ohľadu na
to, či ide o fyzickú osobu, právnickú osobu alebo štát. Jedným z prejavov tohto princípu je, že žiadny
zo subjektov občianskoprávneho vzťahu nemá mať výhodnejšie právne postavenie.7
Na tomto mieste si neodpustíme pár pripomienok k téze ekonomickej ekvivalencie subjektov
občianskoprávneho vzťahu. Konštrukcia absolútnej ekonomickej ekvivalencie dvoch rôznych
subjektov je dozaista konštrukciou utopistickou, čo býva i častým argumentom „ochrancov“
spotrebiteľa, ktorý zastávajú názor, že táto faktická nerovnosť má byť právnymi prostriedkami
„vyrovnaná“. Samozrejme, úplná ekonomická rovnosť dvoch subjektov je nemožná. V každom vzťahu
bude mať vždy jeden z účastníkov tohto vzťahu lepšie postavenie, napr. viac prostriedkov, lepšie
vzdelanie, viac skúseností, pričom uvedené patrí k predpokladom ekonomickej sily subjektu.
Domnievame sa však, že ekonomická rovnosť má byť iba akýmsi komplementom rovnosti právnej.
Ekonomická rovnosť by sa podľa nás mala vykladať spôsobom, že každý subjekt má možnosť
dosiahnuť také isté ekonomické postavenie, ako má druhá zmluvná strana. Je pravdou, že
v spotrebiteľských vzťahoch má dodávateľ vo väčšine prípadov (nie však vždy) ekonomicky lepšie
postavenie ako spotrebiteľ, avšak domnievame sa, že v trhovej ekonomike je to prirodzený jav.
Nepochybne je vhodné poskytnúť spotrebiteľovi zvýšenú ochranu, ale zastávame názor, že nie je
účelné umelo spraviť zo spotrebiteľa de facto stranu silnejšiu. Takéto posilňovanie práv pôvodne
slabšej zmluvnej strany môže naraziť až na ústavnoprávne mantinely.8
Podstata rovnakého postavenia subjektov spočíva teda v tom, že žiaden zo subjektov nie je
nadriadený ani podriadený druhému po právnej stránke,9 z čoho okrem iného vyplýva, že na obsahu
ich právneho vzťahu by sa mali v prvom rade dohodnúť.
2.1

Princíp autonómie vôle
Ďalším z absolútne kľúčových princípov súkromného práva je nepochybne princíp autonómie
vôle, ktorý je v pozitívnom práve vyjadrený v ustanovení § 2 ods. 3 Občianskeho zákonníka
a prejavuje sa vo vzájomnej korelácii s princípom rovnosti subjektov. Jedna zo zložiek princípu
2.2

slovenčiny: princíp  základné (popredné) pravidlo; zásada  základné pravidlo, princíp. K tomu
pozri KRÁLIK, Ľ.: Stručný etymologický slovník slovenčiny, s. 474, 523 a 682.
7 LAZAR, J. in LAZAR, J. a kol.: Občianske právo hmotné. 1. zväzok, s. 17
8 Dávame do pozornosti ustanovenie § 5b zákona o ochrane spotrebiteľa, ktoré bolo v nedávnej
minulosti Ústavným súdom Slovenskej republiky vyhlásené za protiústavný.
9 FEKETE, I.: Občiansky zákonník. Veľký komentár. 1. zväzok, str. 57
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autonómie vôle je zmluvná sloboda, ktorá okrem iného zakladá možnosť subjektov
občianskoprávneho vzťahu odchýliť sa od ustanovení zákona a vzájomné a povinnosti si upraviť
prakticky ľubovoľne, pokiaľ by takúto úpravu priamo nevylučoval zákon alebo z povahy jednotlivých
ustanovení nevyplývalo, že sú kogentné a nemožno sa od nich odchýliť. Zmluvná sloboda ďalej
zaručuje zmluvným stranám široké spektrum voľnosti, čo sa týka najmä výberu zmluvného partnera
a obsahu zmluvného vzťahu. Okrem základného ustanovenia obsiahnutého v § 2 ods. 3 Občianskeho
zákonníka je tento princíp dopĺňaný aj inými normami súkromného práva, najmä ustanoveniami
obsiahnutými v § 41 až § 51 Občianskeho zákonníka. Na účely tohto príspevku je potrebné spomenúť
aj pravidlo obsiahnuté v § 51 OZ, podľa ktorého „Účastníci môžu uzavrieť i takú zmluvu, ktorá nie je
osobitne upravená; zmluva však nesmie odporovať obsahu alebo účelu tohto zákona.“. Toto
ustanovenie zakladá právo účastníkov obligačného vzťahu uzavrieť i tzv. inominátnu zmluvu, ktorá
nie je v záväzkovej časti zákona osobitne upravená.
Princíp ochrany slabšej strany
V poslednej dobe začali niektorí autori zaraďovať medzi základné princípy súkromného práva
aj tzv. princíp ochrany slabšej strany.10 Svoju argumentáciu opierajú o skutočnosť, že ochrana
slabších strán (najmä spotrebiteľa a zamestnanca) sa v slovenskom súkromnom práve etablovala
natoľko, že túto ochranu je potrebné vymedziť ako samostatný a plnohodnotný princíp súkromného
práva. S týmito tvrdeniami sa žiaľ nemôžeme stotožniť. Ochrana slabšej strany narúša tradičné
ponímanie základných hodnôt súkromného práva, pričom neguje klasické vnímanie rovnosti strán
a autonómie vôle, ktoré sme naznačili v skoršom výklade. Súhlasíme s tým, že trend ochrany slabšej
strany je nepopierateľný a zrejme nezvratný, avšak uznanie tzv. princípu ochrany slabšej strany za
základný princíp súkromného práva by podľa nášho názoru predstavovalo rezignáciu na všetky
hodnoty vyjadrené a chránené súkromným právom.
Princípu ochrany slabšej strany sa dozaista v právnej teórii, ani pri výkone právnických
povolaní nevyhneme, avšak tento princíp považujeme len za komplementárny k základným princípom
súkromného práva, nie za princíp s nimi rovnocenný. Tiež je ochranu slabšej strany možné považovať
za základný princíp niektorých subsystémov súkromného práva, ako napríklad ochrana zamestnanca
v pracovnom práve alebo ochrana maloletého v rodinnom práve. Odmietame však rezignáciu na
tradičné hodnoty súkromného práva a uznanie princípu ochrany slabšej strany za základný princíp
pre celé súkromné právo.
2.3

JEDNOSTRANNÁ PROSPOTREBITEĽSKÁ KOGENTNOSŤ11 (§ 54 ODS. 1 OZ)
V tejto časti príspevku by sme sa radi zamerali na výklad ustanovenia § 54 ods. 1 Občianskeho
zákonníka, a to s ohľadom na základné princípy súkromného práva. Kogentné ustanovenie § 54 ods.
1 Občianskeho zákonníka znie: „Zmluvné podmienky upravené spotrebiteľskou zmluvou sa nemôžu
odchýliť od tohto zákona v neprospech spotrebiteľa. Spotrebiteľ sa najmä nemôže vopred vzdať
svojich práv, ktoré mu tento zákon alebo osobitné predpisy na ochranu spotrebiteľa priznávajú, alebo
si inak zhoršiť svoje zmluvné postavenie.“.
Prvou vetou tohto ustanovenia zákonodarca obmedzuje zmluvnú slobodu subjektov
záväzkovoprávneho vzťahu, ktorého zmluvnou stranou je spotrebiteľ. V právnej praxi sa táto veta
zvykne vykladať tak, že sa nemožno odchýliť od inak dispozitívnych ustanovení Občianskeho
zákonníka akýmkoľvek spôsobom, ktorý by čo i len čiastočne zhoršil postavenie spotrebiteľa, ktoré
má na základe daného dispozitívneho ustanovenia. Takýmto výkladom je ipso facto obmedzená
zmluvná sloboda a autonómia vôle subjektov zmluvného vzťahu na absolútne minimum. Zakotvením
takejto jednostrannej kogentnosti právnych noriem v prospech spotrebiteľa je znegovaný aj princíp
rovnosti účastníkov právneho vzťahu, keď sa z pôvodne slabšej strany stáva strana de facto silnejšia,
nakoľko postavenie dodávateľa pri vyjednávaní v procese kontraktácie je limitované samotným
znením ustanovení záväzkovej časti zákona. Pravidlo zakotvené v tejto vete sa zvykne nazývať
materiálnym korektívom ochrany práv spotrebiteľa.12 Toto pravidlo však i napriek jeho zneniu
nemožno obmedziť iba na Občiansky zákonník, je potrebné ho aplikovať vo všetkých právnych
3

Pozri napr. LAZAR, J. a kol.: Občianske právo hmotné. 1. zväzok, s. 19
Pozri aj KNAPP, V.: O právu kogentním a dispozitivním (a také o práve heteronomním
a autonomním). in Právník, r. CVVVIV, č. 1, s. 3 a nasl.
12 BUDJAČ, M. in ŠTEVČEK, M. a kol.: Občiansky zákonník. Komentár § 1 - § 450, s. 669
10
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normách, ktoré môžu slúžiť ako právny základ dodávateľsko-spotrebiteľského vzťahu, a to
predovšetkým z nasledovných dôvodov. Prvým je ten, že Občiansky zákonník je všeobecným
predpisom súkromného práva, ktorý slúži ako lex generalis k ostatným súkromnoprávnym normám,
v kontexte ustanovenia § 52 ods. 1 OZ, podľa ktorého je spotrebiteľskou zmluvou akákoľvek zmluva
uzatvorená medzi dodávateľom a spotrebiteľom, pričom priorizované postavenie Občianskeho
zákonníka v spotrebiteľských vzťahoch zvýrazňuje znenie ustanovenia § 52 ods. 2 Občianskeho
zákonníka, podľa ktorého sa v právnom vzťahu, ktorého zmluvnou stranou je spotrebiteľ, použijú
prednostne normy občianskeho práva, i keby sa inak mali použiť normy obchodnoprávne.
Ustanovenie § 54 ods. 1 bolo do Občianskeho zákonníka inkorporované zákonom č. 150/2004
Z. z. s účinnosťou od 1.4.2014 v súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie.
Povinnosť na zakotvenie tejto normy však Slovenskej republike nevyplýva zo žiadnych jej
medzinárodných záväzkov, išlo teda o iniciatívu slovenského zákonodarcu. Pri použití gramatického
výkladu toto ustanovenie vlastne zavádza kogentnosť inak dispozitívnych noriem súkromného práva
a to jednostranne, v prospech spotrebiteľa. Od dispozitívnych právnych noriem sa však možno
odchýliť v neprospech dodávateľa. Toto ustanovenie má povahu lex specialis k ustanoveniu § 2 ods.
3 Občianskeho zákonníka, ktoré zakotvuje jeden z najdôležitejších prvkov princípu autonómie vôle.
Domnievame sa, že pri takomto výklade je okrem už spomenutého princípu autonómie vôle negovaný
aj princíp rovnosti subjektov, nakoľko zákon zakazuje odchýliť sa od dispozitívnej právnej úpravy iba
v neprospech spotrebiteľa. Predpokladáme, že zákonodarca sa domnieval, že právne vzťahy
upravené dispozitívnymi ustanoveniami zákona sú natoľko spravodlivé a vzájomne vyvážené, že
akékoľvek odchýlenie od nich by predstavovalo ujmu pre spotrebiteľa. Ak však zákonodarcu viedla
k takejto úprave práve téza o vhodnosti a spravodlivosti usporiadania právnych vzťahov
dispozitívnymi normami občianskeho práva, potom by sa zrejme javila ako vhodnejšia úprava, podľa
ktorej by sa v právnych vzťahoch, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, nemohli zmluvné strany od
dispozitívnej právnej úpravy odchýliť vôbec. Pri takejto formulácii ustanovenia by bola zaručená
rovnosť účastníkov právneho vzťahu.
„Neprospech spotrebiteľa“ a „Zhoršenie zmluvného postavenia“
Pri analýze prvej vety citovaného ustanovenia Občianskeho zákonníka sme sa pozastavili pri
formulácii, podľa ktorej sa od dispozitívnej právnej úpravy nemožno odchýliť v neprospech
spotrebiteľa. Môže byť veľmi zaujímavé a podnetné skúmať, čo to vlastne je tzv. neprospech
spotrebiteľa.
Možno za odchýlenie sa od zákona v neprospech spotrebiteľa považovať prakticky akékoľvek
odchýlenie sa, ktoré mení diapazón práv a povinností spotrebiteľa? I keď je to výklad podľa nášho
názoru iracionálny a pomerne plochý, drvivá väčšina doktríny i súdov sa prikláňa práve k nemu.
Nepodarilo sa nám dohľadať žiadne súdne rozhodnutie, v ktorom by bol pri kognitívnej činnosti súdu
smerujúcej k samotnému rozhodnutiu zvolený iný výklad.
Domnievame sa, že takýto výklad i napriek rozhodovacej praxi nie je bezpodmienečne správny
za každých okolností. Zastávame názor, že spotrebiteľskú zmluvu ako dvojstranný právny úkon je
potrebné zakaždým skúmať ako jeden homogénny celok, pričom nie je vhodné, aby bolo z kontextu
zmluvy vyňaté iba jednotlivé zmluvné dojednanie, ktoré by bolo podrobené skúmaniu a hodnoteniu.
Takéto skúmanie „v bubline“ by malo byť ponechané konaniu o abstraktnej kontrole
v spotrebiteľských veciach, ktoré bolo do slovenského právneho poriadku zavedené práve za účelom
skúmania jednotlivých zmluvných podmienok nezávisle od okolností konkrétneho prípadu, aby mohlo
byť vyslovené, že konkrétne zmluvné dojednanie je neprijateľné vždy a za každých okolností.
Hodnotiť, či je konkrétne zmluvné dojednanie v prospech alebo neprospech spotrebiteľa
nemožno spoľahlivo bez toho, aby bolo preskúmaná celá zmluva a zhodnotené všetky vzájomné
práva a povinnosti zmluvných strán. Vieme si predstaviť také odchýlenie od dispozitívneho
ustanovenia zákona, ktoré síce domnelo zhorší postavenie spotrebiteľa, ale za toto domnelé
zhoršenie je spotrebiteľovi poskytnutá primeraná „kompenzácia“ v podobe odchýlenia sa od iného
dispozitívneho ustanovenia, ktoré naopak domnelo zhorší postavenie dodávateľa. Ide aj v takýchto
prípadoch o odchýlenie sa od dispozitívnych ustanovení zákona v neprospech spotrebiteľa?
Domnievame sa, že nie. Predsa vzájomná reciprocita práv a povinností oboch zmluvných strán bude
zachovaná, čo bolo zrejme primárnou intenciou zákonodarcu pri prijímaní tohto ustanovenia.
Vykladanie tohto ustanovenia ako jednostranný zákaz odchýlenia sa od dispozitívnych ustanovení
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zákona považujeme za výklad plochý a deformujúci súkromné právo negovaním jeho základných
princípov.
Uvedené možno analogicky použiť pri výklade druhej vety § 54 ods. 1 in fine, teda pojmu „inak
si zhoršiť svoje zmluvné postavenie“. V súlade s uvedeným považujeme za potrebné starostlivo
skúmať, či reálne došlo k zhoršeniu zmluvného postavenia spotrebiteľa v kontexte celého zmluvného
vzťahu, nie iba skúmaním jedného zmluvného ustanovenia bez reflexie ostatných zmluvných
dojednaní.
Zároveň sa v praxi môžu nezriedka vyskytnúť prípady, kedy dodávateľ bez odchýlenia sa od
dispozitívnych ustanovení zákona nebude ochotný uzavrieť zmluvu so spotrebiteľom. V prípade, že
by spotrebiteľ bol ochotný odchýliť sa od dispozitívnych ustanovení (kľudne aj vo svoj neprospech, t.
j. podľa ponúknutého výkladu, bez primeraného protiplnenia), nepovažujeme za vhodné ani účelné,
aby zákon takúto úpravu spotrebiteľskej zmluvy postihoval absolútnou neplatnosťou. Pre spotrebiteľa
je zrejme výhodnejšie, ak v prípade svojho záujmu spotrebiteľskú zmluvu uzavrie za dojednaných
podmienok, ako keď ju neuzavrie vôbec, resp. uzatvorí zmluvu postihnutú absolútnou neplatnosťou.
Hypotetická situácia naznačená v tomto odseku však zrejme odporuje účinnému zneniu zákona, preto
je za súčasnej právnej úpravy nezrealizovateľná. Nemyslíme si však, že je vhodné, aby štát pomocou
kogentnej právnej úpravy takýmto zásadným spôsobom limitoval súkromnoprávne vzťahy subjektov
súkromného práva.
Zastávame názor, že aj pri ponúknutom výklade ustanovenia § 54 ods. 1 Občianskeho
zákonníka, prípadne pri jeho vypustení z právneho poriadku Slovenskej republiky by bola náležitá
ochrana spotrebiteľa zabezpečená. Zabezpečili by ju najmä ustanovenie § 39 a 39a. Paragraf 39 ktorý
postihuje právny úkon v rozpore s dobrými mravmi absolútnou neplatnosťou. Pojem dobré mravy je
pojmom bez legálnej definície a neustále sa vyvíja. Obsah mu dáva najmä judikatúra. Považujeme za
vhodné, aby sa na judikatúru ponechala aj hranica prípustnosti modifikácie spotrebiteľských zmlúv
v neprospech spotrebiteľa. Rovnako by dôslednú ochranu spotrebiteľovi mohlo zabezpečiť
ustanovenie § 39a Občianskeho zákonníka o úžere, pričom toto ustanovenie slúži ako ďalší nástroj
na zabezpečenie efektívnej ochrany nielen spotrebiteľa, ale slabšieho subjektu zmluvného vzťahu
všeobecne.
Ostáva nám len dúfať, že v pripravovanej rekodifikácii súkromného práva sa rekodifikačná
komisia bude starostlivo venovať aj spomínanému ustanoveniu a neprevezme ho nekriticky i do novej
právnej úpravy. Z nášho pohľadu by bolo najvhodnejšie, keby sa takého ustanovenie v súkromnom
práve vôbec nenachádzalo.
Inominátne zmluvy (§ 51)
V kontexte poznatkov uvedených v predchádzajúcej časti príspevku sa môže zdať pomerne
zaujímavou otázka možnosti spotrebiteľa uzatvoriť inominátnu zmluvu v súlade s ustanovením § 51
Občianskeho zákonníka. Uzatvorenie inominátnej zmluvy vo svojej podstate predstavuje odchýlenie
sa od dispozitívnych ustanovení zákona o jednotlivých zmluvných typoch, pričom tieto zvyknú byť
v modifikovanej podobe premietnuté práve do nepomenovaného zmluvného typu. Toto ustanovenie
je jedným z prejavov autonómie vôle.13 Inominátne zmluvy by sa mali spravovať ustanoveniami o tých
zmluvných typoch, ktoré sú im obsahom najbližšie.14
Ak ustanovenie § 54 ods. 1 Občianskeho zákonníka považujeme za generálny zákaz
odchýlenia sa od dispozitívnych ustanovení zákona v neprospech spotrebiteľa pri použití v súčasnosti
preferovaného výkladu tohto ustanovenia, domnievame sa, že uzatvorenie inominátnych
spotrebiteľských zmlúv by malo byť postihnuté ich absolútnou neplatnosťou. Uvedené je však opäť
pomerne plochým a deformujúcim výkladom, s ktorým sa nestotožňujeme, veď v konečnom dôsledku,
inominátne spotrebiteľské zmluvy sa v praxi bežne vyskytujú. Avšak zotrvanie na súčasnej vlne
ochrany spotrebiteľa by v budúcnosti pri príliš reštriktívnom výklade ustanovenia § 53 ods. 1 mohlo
priniesť aj diskurz o platnosti inominátnych zmlúv, ktorých zmluvnou stranou je spotrebiteľ. Aj preto
sa domnievame, že najvhodnejšie by bolo ustanovenie § 54 ods. 1 v súčasnej podobe z Občianskeho
zákonníka vypustiť.
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Aj v súčasnosti sa vyskytujú inominátne zmluvy, ktoré pri výklade právneho úkonu v súlade
s ustanovením § 35 Občianskeho zákonníka predstavujú zastretý pomenovaný právny úkon. 15 Je
otázkou, ako v prípade sporu posúdiť platnosť zmluvy samotnej. Podľa § 51 časti vety za
bodkočiarkou by takáto zmluva zrejme mala byť absolútne neplatná, lebo odporuje účelu zákona, ak
za jeden z účelov zákona považujeme ochranu spotrebiteľa vyjadrenú v § 52 až 54 Občianskeho
zákonníka, najmä pri akcentovaní ustanovenia § 54 ods. 1. Takýto výklad tiež nepovažujeme za
vhodný, nakoľko sú ním znegované spomínané princípy rovnosti subjektov a autonómie vôle, na
ktorých je súkromné právo vystavané.
De lege ferenda by zrejme bolo vhodné do ustanovenia § 54 ods. 1 doplniť vetu „Oprávnenie
účastníkov podľa § 51 týmto nie je dotknuté“; to však len za predpokladu, že sa v pripravovanej
rekodifikácii súkromného práva toto ustanovenie nevypustí, čo by sme považovali za najvhodnejšie
riešenie.
PROSPOTREBITEĽSKÝ VÝKLAD ZMLÚV (§ 54 ODS. 2, 3)
Pri interpretácii obsahu spotrebiteľskej zmluvy sú všeobecné interpretačné pravidlá
ustanovené v § 35 Občianskeho zákonníka modifikované špeciálnymi interpretačnými pravidlami
obsiahnutými v § 54 ods. 2 a 3. V súlade s týmito ustanoveniami sa má v pochybnostiach o obsahu
zmluvy alebo význame zmluvnej podmienky použiť taký výklad, ktorý je pre spotrebiteľa priaznivejší.
Toto výkladové pravidlo by sa však nemalo používať pri spotrebiteľských vzťahoch generálne, ale iba
v prípadoch odôvodnených pochybností o obsahu spotrebiteľskej zmluvy.16
Ustanovenia obsiahnuté v odsekoch 2 a 3 § 54 predstavujú transpozíciu Smernice Rady
93/13/EHS o nekalých zmluvných podmienkach v spotrebiteľských zmluvách.
Predmetné ustanovenia predstavujú zásah do princípu rovnosti subjektov občianskoprávnych
vzťahov, nakoľko pri výklade zmluvy je preferovaná jedna zo zmluvných strán. Túto modifikáciu
princípu rovnosti účastníkov však považujeme za primeranú vzhľadom na záujem na ochrane slabšej
strany, teda spotrebiteľa. Prospotrebiteľskému výkladu jednotlivých ustanovení zmluvy môžu zmluvné
strany jednoducho predísť presným a určitým vymedzením obsahu jednotlivých ustanovení, veď
v konečnom dôsledku sú účastníci zmluvných vzťahov v súlade s § 43 Občianskeho zákonníka
povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku
rozporov.
Možno teda konštatovať, že limitácia princípu rovnosti subjektov ustanoveniami § 54 ods. 2
a 3 je uskutočnená iba v primeranej miere a nespôsobuje deformáciu súkromného práva ako takého.
4

ZÁVER
Záverom možno konštatovať, že na otázky nastolené v tomto článku neexistujú odpovede,
ktoré by sme mohli postulovať za kategoricky správne. Domnievame sa však, že nie je účelné pri
snahách o ochranu slabšej strany, najmä spotrebiteľa, deformovať východiská súkromného práva ako
celku, ktoré sú vyjadrené v jeho základných princípoch. Veríme, že účinnú a efektívnu ochranu
spotrebiteľa je možné dosiahnuť aj pomocou inštitútov, ktoré narozdiel od ustanovenia § 54 ods. 1
Občianskeho zákonníka zjavne neodporujú základným filozoficko-koncepčným východiskám
súkromného práva. Ako vhodný nástroj na vyvažovanie zdanlivo nerovného postavenia dodávateľa
a spotrebiteľa sa nepochybne javí inštitút dobrých mravov, resp. konania v rozpore s dobrými mravmi,
pričom v zmysle ustanovenia § 39 Občianskeho zákonníka je takéto konanie sankcionované jeho
absolútnou neplatnosťou. Obsah pojmu dobré mravy je právne neurčitý a vyvíja sa v koherencii
s vývojom spoločnosti. Jeho obsah môže byť naplnený ad hoc pri každom jednom posudzovanom
prípade alebo generálne ustálenou rozhodovacou praxou súdov 17 tak, aby bola zaručená dôsledná
a efektívna ochrana spotrebiteľa. Ďalším nástrojom na jej zabezpečenie môže byť nepochybne § 39a
Občianskeho zákonníka, ktorý upravuje súkromnoprávne následky tzv. úžery. Týmto následkom je
rovnako absolútna neplatnosť tohto právneho úkonu. Občas môže byť v praxi obtiažne diferencovať,
5

Napr. bežne používaná zmluva o zriadení služby, ktorá je vlastne typickou zmluvou o dielo.
Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 29. mája 2014, sp. zn. 6 MCdo 48/2012
17 K pojmu ustálená rozhodovacia prax pozri uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo 6.
marca 2017, sp. zn. 3 Cdo 6/2017
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či ide o konanie proti dobrým mravom alebo o úžeru, nakoľko pri úžere pôjde v drvivej väčšine
prípadov aj o konanie v rozpore s dobrými mravmi.
V súlade s uvedeným by sme považovali za de lege ferenda prospešné, aby sa zákonodarca
zaoberal textáciou ustanovenia § 54 ods. 1 Občianskeho zákonníka a buď jeho znenie upravil
spôsobom, ktorý by nenegoval princíp rovnosti účastníkov a princíp autonómie vôle alebo tento odsek
z Občianskeho zákonníka úplne vypustil. V súlade s uvedenými poznatkami máme za to, že dôslednú
ochranu spotrebiteľa je možné zabezpečiť aj bez tohto ustanovenia.
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ÚPRAVA FINANCOVANIA KAPITÁLOVÝCH SPOLOČNOSTÍ
PROSTREDNÍCTVOM KAPITÁLOVÝCH FONDOV PO NOVELE
OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA ZÁKONOM Č. 264/2017 Z. Z. 1
Barbora Grambličková
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Abstract: The author of the contribution focuses on the analysis of Section 217a of the Commercial
Code, which was introduced into the Commercial Code by an Act no. 264/2017 Coll. and concerns
the regulation of financing of capital companies through capital funds. The purpose of this contribution
is, in particular, to analyse the provision in question with regard to the conditions for creation of capital
funds, their use and their possible distribution among shareholders.
Abstrakt: Autorka sa v príspevku zameriava na analýzu § 217a Obchodného zákonníka, ktorý bol do
Obchodného zákonníka uvedený zákonom č. 264/2017 Z. z. a dotýka sa úpravy regulácie
financovania kapitálových spoločností prostredníctvom kapitálových fondov. Cieľom príspevku je
najmä analýza predmetného ustanovenia s ohľadom na podmienky vytvorenia kapitálových fondov,
ich použitia a možného rozdelenia medzi spoločníkov/akcionárov.
Kľúčové slová: Financovanie spoločností, kapitálové fondy, vlastné imanie spoločnosti.
Key words: Financing of capital companies, capital funds, equity. Financovanie spoločností,
kapitálové fondy, vlastné imanie spoločnosti.
ÚVOD
Kapitálová spoločnosť môže byť financovaná prostredníctvom vlastných zdrojov (vlastné
imanie, equity) alebo prostredníctvom cudzích zdrojov (dlhové financovanie, debt). Cieľom tohto
príspevku je analyzovať financovanie kapitálových spoločností prostredníctvom vlastných zdrojov,
a to konkrétne prostredníctvom kapitálových fondov s ohľadom na ostatnú novelu zákona č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) zákonom č.
264/2017 Z. z., ktorá priniesla úpravu kapitálových fondov z príspevkov v § 217a Obchodného
zákonníka.
1

VLASTNÉ IMANIE SPOLOČNOSTI
Vlastné imanie spoločnosti, upravené v § 6 ods. 4 Obchodného zákonníka, predstavuje vlastné
zdroje podnikateľa, z ktorých podnikateľ financuje svoj obchodný majetok. Vyššie uvedené
ustanovenie Obchodného zákonníka regulujúce vlastné imanie spoločnosti odkazuje na osobitné
predpisy bez toho, aby bol na tomto mieste uvedený odkaz na konkrétny predpis. V zásade je možné
sa zhodnúť, že sa bude jednať o odkaz na zákon č. 431/2003 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Zákon o účtovníctve“).
Vlastné imanie spoločnosti je možné systematizovať do dvoch základných kategórií, ktorými
sú (i) viazané vlastné imanie a (ii) voľné vlastné imanie.2 Medzi viazané vlastné imanie spoločnosti
môžeme zaradiť najmä základné imanie, rezervný fond vytvorený v zákonom požadovanej výške,
oceňovacie rozdiely, fondy vytvárané v spoločnosti dobrovoľne, ktorých použitie a delenie je
limitované v konštitučných (alebo iných) dokumentoch spoločnosti a iné. Na druhej strane medzi
voľné vlastné imanie spoločnosti je možné zaradiť napríklad fondy zo zisku, výsledky hospodárenia
2

Príspevok bol spracovaný v rámci projektu APVV-16-0553 „Premeny a inovácie konceptu
kapitálových spoločností v podmienkach globalizácie“.
2 Pozri bližšie PATAKYOVÁ, M. a kol.: Obchodný zákonník: komentár. 5. vyd. Bratislava: C.H.Beck,
2016. ISBN 978-80-89603-46-6.
1
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z minulých období, kapitálové fondy, fondy vytvárané v spoločnosti dobrovoľne, ktorých použitie
a rozdelenie nie je limitované v konštitučných (alebo iných) dokumentoch spoločnosti a iné. Základný
rozdiel medzi viazaným vlastným imaním a voľným vlastným imaním je najmä mechanizmus ich
(možného) rozdelenia medzi spoločníkov/akcionárov. Ak je rozdelenie takýchto zdrojov možné3, tak
v prípade rozdelenia viazaného vlastného imania musia byť naplnené nielen základné pravidlá deľby
zdrojov zo spoločnosti, ale zároveň musia byť dodržané aj ustanovenia regulujúce ochranu veriteľov
a podmienka zachovania kapitálu v spoločnosti.
FINANCOVANIE SPOLOČNOSTI PROSTREDNÍCTVOM KAPITÁLOVÝCH FONDOV
(STAV PRED NOVELOU OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA)
Kapitálové fondy, ktoré by sme na základe vyššie uvedenej analýzy zaradili medzi voľné
vlastné imanie spoločnosti, boli používané ako nástroj financovania spoločností aj pred ostatnou
novelou Obchodného zákonníka zákonom č. 264/2017 Z. z.. Kapitálové fondy avšak neboli výslovne
upravené v Obchodnom zákonníku, zmienku o kapitálových fondoch bolo možné nájsť v Postupoch
účtovania pre podnikateľov (odkaz na ostatné kapitálové fondy účtované na účte 413).
Kapitálové fondy ako nástroj financovania spoločností boli značne diskutované v aplikačnej
praxi. Obzvlášť rezonuje diskusia medzi pánom Farkašom (audítorská spoločnosť KPMG) a pánom
Čarnogurským (advokátska kancelária Čarnogurský ULC s.r.o.). Podľa pána Farkaša boli tieto
kapitálové fondy v spoločnosti vytvárané dobrovoľne spoločníkmi/akcionármi a vklad do kapitálových
fondov nezvyšoval základné imanie spoločnosti, zároveň tieto kapitálové fondy nebolo možné
považovať za emisné ážio alebo rezervný fond spoločnosti.4 Farkaš zároveň tvrdil, že tvorba takýchto
fondov bola v súlade s princípom ochrany veriteľov, keďže vkladom spoločníka do ostatných
kapitálových fondov bolo vlastné imanie spoločnosti posilnené, a tým sa posilňovala aj ochrana
veriteľov v spoločnosti.5 Farkaš zároveň deklaroval, že tvorba týchto fondov bola v súlade
s požiadavkami stanovenými na ochranu veriteľov v práve obchodných spoločností Európskej únie,
keďže v prípade potreby bolo možné tieto fondy využiť na krytie strát spoločnosti bez toho, aby
nevyhnutne muselo dôjsť k zníženiu základného imania.6 Ďalšou výhodou kapitálových fondov bolo
flexibilné zvýšenie vlastného imania spoločnosti v porovnaní so zvýšením základného imania
spoločnosti, s ktorým sú spojené pomerne vysoké časové aj transakčné náklady. Predmet vkladu do
kapitálových fondov mohol byť podľa Farkaša tak peňažný ako aj nepeňažný, so záverom, že
v prípade nepeňažného vkladu do kapitálových fondov nie je potrebné ocenenie takéhoto vkladu
znalcom.7 Záverom je možné poznamenať, že kapitálové fondy tvorené v spoločnosti a účtované na
účte 413 „ostatné kapitálové fondy“ bolo možné považovať za flexibilný nástroj posilnenia vlastného
imania spoločnosti, ktorý sa zaraďoval medzi voľné vlastné imanie spoločnosti a tieto fondy mohli byť
predmetom rozdelenia zdrojov zo spoločnosti medzi spoločníkov/akcionárov. 8
Na druhej strane pán Čarnogurský mal na otázku tvorby a použitia kapitálových fondov
v spoločnosti značne odlišný názor od pána Farkaša.9 Pán Čarnogurský sa nezhodoval s názorovými
vyjadreniami pána Farkaša a to najmä, (i) že kapitálové fondy môžu byť tvorené vkladmi
spoločníkov/akcionárov a (ii) že tieto fondy môžu byť, ako voľné vlastné imanie spoločnosti,
3

Medzi spoločníkov/akcionárov nemôže byť rozdelený rezervný fond vytváraný v spoločnosti
v zákonom požadovanej výške, rovnako to platí aj pre oceňovacie rozdiely alebo pre fondy vytvárané
v spoločnosti dobrovoľne, ktorých rozdelenie medzi spoločníkov/akcionárov je vylúčené v
konštitučných (alebo iných) dokumentoch spoločnosti.
4 FARKAŠ, R.: Vlastné imanie obchodných spoločností (Účtovné aspekty). 1. vydanie. Bratislava: Iura
Edition, 2012. ISBN 978-80-8078-516-1., s. 89-90.
5 Ibid., s. 90.
6 Ibid., s. 90-91.
7
Ibid., s. 91.
8 FARKAŠ, R.: K článku: Ad: Ostatné kapitálové fondy (účet 413). Dane a účtovníctvo v praxi 3, 2013,
s. 3-4.
9 Prvá reakcia pána Čarnogurského na pána Farkaša bola publikovaná v časopise Dane a účtovníctvo
v praxi a následne v Čarnogurský ULC PRO BONO.
3
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predmetom rozdelenia medzi spoločníkov/akcionárov. 10 Vyššie uvedené tvrdenia boli pánom
Čarnogurským odôvodnené argumentáciou, že na základe § 59 Obchodného zákonníka: „Vkladom
spoločníka je súhrn peňažných prostriedkov (ďalej len „peňažný vklad“) a iných peniazmi oceniteľných
hodnôt (ďalej len „nepeňažný vklad“), ktoré spoločník vkladá do spoločnosti a podieľa sa nimi na
výsledku podnikania spoločnosti.“ a zároveň, že základné imanie spoločnosti je na základe § 58
Obchodného zákonníka: „... peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných i nepeňažných vkladov všetkých
spoločníkov do spoločnosti.“ Pán Čarnogurský na základe vyššie uvedeného tvrdil, že spoločník vie
do spoločnosti vykonať peňažný alebo nepeňažný vklad len do základného imania spoločnosti. 11
Podľa pána Čarnogurského preto nebolo možné tvoriť kapitálové fondy vkladmi
spoločníkov/akcionárov. Na základe vyššie uvedeného je možné dospieť k záveru, že názorové
stanovisko k tvorbe, použitiu a rozdeleniu kapitálových fondov v spoločnosti pána Farkaša je veľmi
liberálne a naopak názorové stanovisko pána Čarnogurského je veľmi rigidné.
Už pred ostatnou novelou Obchodného zákonníka zákonom č. 264/2017 Z. z. boli kapitálové
fondy používané ako nástroj financovania kapitálových spoločností. K nárastu využívania tohto
nástroja na financovanie spoločností nastalo uvedením ustanovení o kríze spoločnosti do
Obchodného zákonníka12, keďže práve vytvorením kapitálových fondov v spoločnosti mohlo dôjsť
k flexibilnému posilneniu vlastného imania v spoločnosti bez toho, aby muselo dôjsť k časovo
a transakčne zložitému zvýšeniu základného imania. Hlavnými otázkami, ktoré sa vyskytovali
v aplikačnej praxi boli nasledovné problémy: (i) čo môže byť predmetom vkladu do kapitálového
fondu, (ii) akým spôsobom sa kapitálové fondy tvoria v spoločnosti a či je potrebný súhlas valného
zhromaždenia na ich vytvorenie, a ak je potrebný súhlas valného zhromaždenia, aká väčšina je
potrebná, (iv) akým spôsobom je možné použiť kapitálové fondy a (v) či je možné rozdeliť kapitálové
fondy medzi spoločníkov/akcionárov.13
Na základe analýzy ustanovení Obchodného zákonníka pred účinnosťou ostatnej novely
Obchodného zákonníka (zákon č. 264/2017 Z. z.) bolo možné dôjsť k záveru, že tvorba kapitálových
fondov, ako aj akýchkoľvek iných fondov v spoločnosti, je dovolená. Tieto kapitálové fondy mohli byť
vytvorené len spoločníkmi/akcionármi a tieto fondy mohli byť tvorené tak peňažnými ako aj
nepeňažnými vkladmi. Zároveň sme dospeli aj k záveru, že na nepeňažný vklad do takto dobrovoľne
vytvorených fondov by sa mali mutatis mutandis aplikovať ustanovenia § 59 Obchodného zákonníka,
to znamená, že hodnota nepeňažného vkladu do kapitálových fondov by sa mala určiť znaleckým
posudkom.14 Zároveň je potrebné poznamenať, že v období pred ostatnou novelou Obchodného
zákonníka (zákon č. 264/2017 Z. z.) bolo možné otvoriť diskusiu ohľadom menej rigidného prístupu
k potrebe znaleckého posudku na ocenenie hodnoty nepeňažného vkladu do kapitálového fondu
s ohľadom na to, že sa nejedná o vklad do základného imania, ktorý je regulovaný ustanovením § 59
Obchodného zákonníka. Vo vyššie uvedenom prípade by preto mohlo dôjsť k záveru, že za náležité
určenie hodnoty nepeňažného vkladu by v prípade absencie znaleckého posudku zodpovedal
štatutárny orgán spoločnosti.15 S ohľadom na otázku použitia kapitálových fondov pred účinnosťou
ostatnej novely Obchodného zákonníka16 bolo možné dospieť k záveru, že tieto fondy mohli byť
použité s určitosťou na zvýšenie vlastného imania spoločnosti z majetku spoločnosti17, kde je
výslovne uvedený nerozdelený zisk ako aj iné vlastné zdroje spoločnosti. Medzi tieto iné vlastné
zdroje spoločnosti je bezpochyby možné zaradiť aj kapitálové fondy spoločnosti. Rozdelenie iných
vlastných zdrojov medzi spoločníkov/akcionárov, medzi ktoré je možné zaradiť aj kapitálové fondy, je
Pozri bližšie ČARNOGURSKÝ, J. et al.: Ostatné kapitálové fondy. Čarnogurský ULC PRO BONO
4, 2013 a ČARNOGURSKÝ, J.: Ostatné kapitálové fondy (účet 413). Dane a účtovníctvo v praxi 3,
2013.
11 Ibid.
12 Pozri bližšie Dôvodovú správu k zákonu č. 264/2017 Z. z..
13 Ďalšie otázky, ktoré sa vyskytli v aplikačnej praxi súviseli so zdaňovaním kapitálových fondov.
Otázky spojené so zdaňovaním kapitálových fondov nie sú ale predmetom tohto príspevku.
14 Pozri bližšie PATAKYOVÁ, M. a kol.: Obchodný zákonník: komentár. 5. vyd. Bratislava: C.H.Beck,
2016. ISBN 978-80-89603-46-6.
15 Ibid.
16 § 768q ods. 2 zákona č. 264/2017 Z. z. - Ustanovenia § 123 ods. 2 a § 217a sa použijú len na
príspevky do kapitálového fondu poskytnuté po 1. januári 2018.
17 § 144 a § 208 Obchodného zákonníka.
10
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upravené v § 179 ods. 4 Obchodného zákonníka18. V prípade rozdelenia kapitálových fondov zo
spoločnosti bolo možné stanoviť záver, že ich rozdelenie nie je tak jednoznačné, ako je to v prípade
rozdelenia zisku. Rozdelenie iných vlastných zdrojov spoločnosti nie je zaradené medzi právomoci
valného zhromaždenia v spoločnosti s ručením obmedzeným19, v akciovej spoločnosti20 ani
v jednoduchej spoločnosti na akcie21. V akciovej spoločnosti, ako aj v jednoduchej spoločnosti akcie
a v spoločnosti s ručením obmedzeným preto mohlo dôjsť na základe vyššie uvedeného k záveru, že
o rozdelení iných vlastných zdrojov zo spoločnosti pred ostatnou novelou Obchodného zákonníka
(zákon č. 264/2017 Z. z.) mohlo rozhodnúť predstavenstvo akciovej spoločnosti alebo jednoduchej
spoločnosti na akcie, alebo konateľ/konatelia spoločnosti s ručením obmedzeným za splnenia
podmienok stanovených v § 179 obchodného zákonníka ako aj podmienok definovaných v § 176b
Obchodného zákonníka.22
ZAVEDENIE ÚPRAVY KAPITÁLOVÝCH FONDOV DO OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA
Na základe vyššie uvedených otázok spojených s tvorbou, použitím a rozdelením kapitálových
fondov, s ktorými sa potýkala aplikačná prax, došlo zo strany zákonodarcu k rozhodnutiu upraviť,
aspoň čiastočne, tento nástroj financovania kapitálových spoločností prostredníctvom kapitálových
fondov z príspevkov v § 217a Obchodného zákonníka. Pôvodný návrh na úpravu kapitálových fondov
bol pripravený zo strany zákonodarcu v nasledujúcom znení:
4

§ 217a
Kapitálové fondy
(1) Ako kapitálový fond spoločnosti sa v súlade s osobitným predpisom vykazuje
a) emisné ážio,
b) suma príspevku, ktorú akcionári priplatia za to, že získajú výhodu pre svoje akcie pri
rozdeľovaní zisku,
c) suma iných príspevkov akcionárov, ktoré nesúvisia so získaním výhody pre akcie a slúžia
na posilnenie vlastného imania,
d) suma tvoriaca zvýšenie vlastného imania nástupníckej spoločnosti okrem základného
imania a rezervného fondu.
(2) Ak rozhodnutie akcionárov, zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina alebo
stanovy tak určia, kapitálový fond podľa odseku 1 písm. b) alebo písm. c) možno vytvoriť príspevkami
akcionárov pri vzniku spoločnosti alebo kedykoľvek za trvania spoločnosti.
(3) Príspevkom akcionára vykazovaným ako kapitálový fond podľa odseku 1 písm. c) môže
byť len majetková hodnota, ktorá môže byť predmetom vkladu. Príspevok v peniazoch nemôže byť
poskytnutý v hotovosti. Ak ide o nepeňažný príspevok, hodnota príspevku sa musí určiť znaleckým
posudkom; ustanovenie § 59 platí rovnako.
(4) Kapitálové fondy podľa odseku 1 písm. a), b) a d) možno do dvoch rokov použiť iba na
krytie strát spoločnosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
(5) Kapitálový fond podľa odseku 1 písm. c) možno použiť na rozdelenie akcionárom najskôr po
uplynutí 60 dní od zverejnenia oznámenia o výške rozdelenia iných vlastných zdrojov akcionárom, pri

Ustanovenie § 179 Obchodného zákonníka sa vzťahuje aj na delenie zdrojov zo spoločnosti
s ručením obmedzeným (§ 123 Obchodného zákonníka) a jednoduchej spoločnosti na akcie (§ 179
na základe § 220h ods. 3 a ods. 4 Obchodného zákonníka).
19 § 125 Obchodného zákonníka.
20
§ 187 Obchodného zákonníka.
21 § 187 Obchodného zákonníka na základe § 220h ods. 3 a ods. 4 Obchodného zákonníka.
22 „(1) Akcionár nesmie vykonávať práva akcionára na ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných
akcionárov.
(2) Spoločnosť musí zaobchádzať za rovnakých podmienok so všetkými akcionármi rovnako.“
18
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splnení podmienok podľa § 179 ods. 4 a ak spoločnosť nie je v kríze alebo ak by sa v dôsledku toho
do krízy nedostala. Ustanovenie § 67f ods. 2 a 3 sa použije primerane.
Vyššie uvedený návrh úpravy kapitálových fondov bol predmetom pripomienkového konania,
do ktorého zaslala pripomienky aj Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave23. V rámci
týchto pripomienok sme upozorňovali najmä na nasledujúce skutočnosti:
Zaradenie úpravy kapitálových fondov do ustanovení Obchodného zákonníka regulujúcich
akciovú spoločnosť je viac než otázna, najmä s ohľadom na reguláciu tvorby a rozdelenia
iných vlastných zdrojov (medzi ktoré patria aj kapitálové fondy). Na základe vyššie
uvedeného sme navrhovali zaradenie rámcovej úpravy iných vlastných zdrojov spoločnosti
(pod ktoré patria aj kapitálové fondy) do všeobecných ustanovení Obchodného zákonníka
(prvá časť Obchodného zákonníka).
Určenie toho, čo patrí medzi kapitálové fondy by malo byť stanovené demonštratívnym
výpočtom, pretože v spoločnosti môžu vznikať napríklad aj iné fondy (fondy vytvárané
spoločnosťou dobrovoľne), ktoré budú zaradené do kapitálových fondov spoločnosti.
Návrh regulácie použitia kapitálových fondov § 217a ods. 1 pís. a), b) a d) do dvoch rokov
výlučne na krytie strát spoločnosti je možné považovať za veľmi rigidnú úpravu, napríklad,
vyššie uvedeným znením by kapitálové fondy upravené v § 217a ods. 1 pís. a), b) a d) boli
vylúčené aj z použitia na zvýšenie základného imania spoločnosti z majetku spoločnosti (§
144 a § 208 Obchodného zákonníka), kde sú výslovne uvedené iné vlastné zdroje
spoločnosti, pod ktoré patria aj kapitálové fondy.
Návrh § 217a nerieši otázky tvorby a rozdelenia kapitálových fondov ako iných vlastných
zdrojov spoločnosti, ktoré sú v dôvodovej správe uvedené ako hlavné ciele tohto
ustanovenia. § 217a konkrétne nerieši napríklad otázku potreby súhlasu valného
zhromaždenia v prípade vkladu spoločníka do kapitálového fondu (príspevku), ak sa takýmto
vkladom (príspevkom) mení napríklad výška obchodného podielu, podiel na zisku, počet
hlasovacích práv, podiel na likvidačnom zostatku, výška vyrovnávacieho podielu. V prípade,
ak by vkladmi spoločníka/akcionára do kapitálového fondu (príspevku) dochádzalo k vyššie
uvedeným modifikáciám, tak by sme sa priklonili k potrebe súhlasu valného zhromaždenia
tak, ako je to v prípade mechanizmu zvýšenia základného imania, lebo inak by mohlo dôjsť
de facto k vytlačeniu spoločníkov zo spoločnosti.
Návrh § 217a nerieši otázku právomoci orgánov, ktoré môžu rozhodnúť o delení iných
vlastných zdrojov spoločnosti medzi ktoré patria aj kapitálové fondy.
ÚPRAVA KAPITÁLOVÝCH FONDOV Z PRÍSPEVKOV – § 217A OBCHODNÉHO
ZÁKONNÍKA
Úprava kapitálových fondov bola do Obchodného zákonníka uvedená zákonom č. 264/2017
Z. z., ktorý kapitálové fondy upravil v § 217a Obchodného zákonníka s označením „Kapitálový fond
z príspevkov“ v nasledujúcom znení:
§ 217a
Kapitálový fond z príspevkov
5

(1) Spoločnosť môže vytvoriť kapitálový fond z príspevkov akcionárov. Vytvorenie
kapitálového fondu z príspevkov akcionárov musí byť upravené v zakladateľskej zmluve alebo v
stanovách. Ak ide o vytvorenie kapitálového fondu z príspevkov akcionárov pri vzniku spoločnosti,
musia ho schváliť zakladatelia. Ak ide o vytvorenie kapitálového fondu z príspevkov akcionárov za
trvania spoločnosti, musí ho schváliť valné zhromaždenie. Na splatenie príspevku akcionára do
kapitálového fondu sa primerane použijú ustanovenia o vkladoch a za kapitálový fond sa považujú
okamihom splatenia.

Pripomienky za Právnickú fakultu univerzity Komenského v Bratislave pripravovala prof. JUDr.
Mária Patakyová, PhD. (Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva), JUDr. Ing. Matej
Kačaljak, PhD. (Katedra finančného práva) a JUDr. Barbora Grambličková, LL.M. (Katedra
obchodného práva a hospodárskeho práva).
23

154

(2) Ak osobitný predpis neustanovuje inak, splatený kapitálový fond z príspevkov akcionárov
možno použiť na prerozdelenie medzi akcionárov alebo na zvýšenie základného imania, ak tak
ustanovuje zakladateľská zmluva alebo stanovy, a to na základe rozhodnutia valného zhromaždenia.
Kapitálový fond z príspevkov akcionárov nemožno použiť na prerozdelenie medzi akcionárov, ak je
spoločnosť v kríze alebo ak by sa v dôsledku prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov
akcionárov dostala do krízy.
(3) Ak sa má splatený kapitálový fond z príspevkov akcionárov použiť na prerozdelenie medzi
akcionárov, najneskôr 60 dní vopred sa musí zverejniť oznámenie o výške jeho prerozdelenia.
Ustanovenie § 179 ods. 4 tým nie je dotknuté.
(4) Na kapitálový fond z príspevkov akcionárov použitý na prerozdelenie akcionárom v
rozpore s týmto zákonom sa použije primerane ustanovenie § 67f ods. 2 a 3. Akcionár nie je povinný
vrátiť plnenie z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov akcionárov, ak preukáže, že plnenie
prijal dobromyseľne.
Dôvodová správa k tomuto ustanoveniu deklaruje, že toto ustanovenie má riešiť problémy
aplikačnej praxe s ohľadom na tvorbu a rozdeľovanie kapitálových fondov vytváraných spoločnostiach.
Úprava tohto nástroja financovania spoločností sa navyše stala oveľa viac aktuálnou a akútnou po tom,
ako boli do Obchodného zákonníka uvedené ustanovenia regulujúce spoločnosť v kríze, keďže
vytvorenie kapitálových fondov v spoločnosti predstavuje efektívny nástroj posilnenia vlastného imania
spoločnosti bez toho, aby bolo potrebné absolvovať časovo aj transakčne náročný proces zvýšenia
základného imania spoločnosti.24
Zákonodarca zaradil z hľadiska systematiky úpravu kapitálových fondov z príspevkov, aj
napriek pripomienkam vzneseným zo strany Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave,
do ustanovení o akciovej spoločnosti. Úprava kapitálových fondov z príspevkov zahrnutá v § 217a
Obchodného zákonníka sa vzťahuje aj na kapitálové fondy z príspevkov vytvorené v spoločnosti
s ručením obmedzeným na základe odkazu v § 123 ods. 2 Obchodného zákonníka. Predmetné
ustanovenie o kapitálových fondoch z príspevkov sa bude zároveň vzťahovať aj na jednoduchú
spoločnosť na akcie, keďže § 220h ods. 3 Obchodného zákonníka stanovuje, že „Ak sa v tomto diele
neustanovuje inak, použijú sa na jednoduchú spoločnosť na akcie primerane ustanovenia piateho dielu
tejto časti zákona o akciovej spoločnosti.“ a zároveň aplikácia § 217a Obchodného zákonníka na
jednoduchú spoločnosť na akcie nie je vylúčená ustanovením § 220h ods. 4 Obchodného
zákonníka.2526
Na základe schváleného znenia § 217a Obchodného zákonníka je príspevok do kapitálových
fondov z príspevkov oprávnená poskytnúť len osoba spoločníka/akcionára a predpokladom na
poskytnutie takéhoto príspevku je úprava kapitálových fondov z príspevkov v zakladateľskej zmluve
alebo v stanovách kapitálovej spoločnosti. V prípade, ak je kapitálový fond z príspevkov vytváraný pred
vznikom spoločnosti, musia jeho vytvorenie schváliť zakladatelia, na druhej strane, ak je tento fond
vytváraný počas existencie spoločnosti, jeho vytvorenie musí byť schválené valným zhromaždením
spoločnosti. 27
Ustanovenia § 217a Obchodného zákonníka špecifikuje, že predmetom príspevku do
takéhoto kapitálového fondu môže byť to, čo môže byť predmetom vkladu do základného imania na
základe § 59 Obchodného zákonníka. V prípade, ak je predmet príspevku nepeňažný, tak je potrebné,
aby bol tento predmet ocenený znaleckým posudkom tak, ako je to v prípade nepeňažného vkladu do
základného imania na základe ustanovenia § 59 Obchodného zákonníka. Príspevok sa považuje za
kapitálový fond jeho splatením, nepostačuje len prevzatie záväzku na splatenie príspevku
spoločníkom/akcionárom. 28
Pozri bližšie Dôvodovú správu k zákonu č. 264/2017 Z. z..
„Ustanovenia § 155 ods. 1, 5 a 6, § 161d ods. 2, § 178 ods. 7, § 191, 193, 196, § 200 ods. 1 druhej
vety a tretej vety a odseky 5 a 6 a osobitné ustanovenia o verejnej akciovej spoločnosti sa na
jednoduchú spoločnosť na akcie nepoužijú.“
26 Pozri bližšie Dôvodovú správu k zákonu č. 264/2017 Z. z..
27 Ibid.
28 Ibid.
24
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Zákonodarca v § 217a Obchodného zákonníka upravil aj otázku možného rozdelenia
splatených príspevkov medzi spoločníkov/akcionárov. Takého rozdelenie splatených vkladov medzi
spoločníkov/akcionárov je možné len v prípade (i) splnenia notifikačnej povinnosti v podobe
zverejnenia oznámenia 60 dní pred rozdelením, (ii) ak spoločnosť nie je v kríze a nesmie sa do krízy
z dôvodu rozdelenia kapitálových fondov z príspevkov dostať a (iii) schválenia takéhoto rozdelenia
valných zhromaždením spoločnosti.29
Ustanovenia § 217a Obchodného zákonníka zároveň stanovuje, že kapitálové fondy
z príspevkov je možné použiť na prerozdelenie medzi akcionárov alebo na zvýšenie základného
imania.30
ZÁVER
Na základe vyššie uvedeného je možné konštatovať, že prijatím ostatnej novely Obchodného
zákonníka (zákon č. 264/2017 Z. z.) došlo k čiastočnej úprave otázky tvorby, použitia a rozdelenia
iných vlastných zdrojov spoločnosti, keďže zákonodarca upravil len kapitálové fondy z príspevkov v §
217a Obchodného zákonníka. V rámci spoločnosti ale môžu dobrovoľne vznikať aj iné fondy, ktoré
by boli považované za iné vlastné zdroje spoločnosti. Na základe vyššie uvedeného je možné dospieť
k záveru, že ak spoločnosť bude tvoriť iné fondy, ktoré nebudú spadať pod kapitálové fondy
z príspevkov upravené v § 217a Obchodného zákonníka tak na vznik, použitie a rozdanie takýchto
fondov bude možné aplikovať závery uvedené v časti 2 tohto príspevku.
Negatívom prijatej úpravy je rigidný spôsob použitia týchto kapitálových fondov z príspevkov,
keďže predmetný fond upravený v § 217a Obchodného zákonníka môže byť použitý len na rozdelenie
medzi akcionárov/spoločníkov alebo na zvýšenie základného imania. Zároveň je otázny aj význam
notifikačnej povinnosti špecifikovanej v § 217a ods. 3 Obchodného zákonníka, keďže zákon počas
plynutia 60 dňovej lehoty nedáva veriteľom možnosť uplatniť si pohľadávky na rozdiel od prípadu
zníženia základného imania spoločnosti. Na základe vyššie uvedeného je diskutabilné, akú reálnu
ochranu pre veriteľov bude poskytovať táto notifikačná povinnosť a či nebude predstavovať
v konečnom dôsledku len zvýšené transakčné a časové náklady pre spoločnosť v prípade potreby
zvýšenia vlastného imania spoločnosti.
6
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DO AKEJ MIERY ZODPOVEDAJÚ ZÁPISY V REGISTRI
PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA SKUTOČNOSTI?
Pavel Lacko
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora zaviedol do slovenského
právneho poriadku nový inštitút, ktorý zodpovedá názvu zákona. Za účelom zápisu konečných
užívateľov výhod partnerov verejného sektora do registra sú oprávnené osoby povinné konať
nestranne a s odbornou starostlivosťou a zaobstarať si o predmete zápisu do registra všetky dostupné
informácie. Účelom tohto príspevku je analyzovať, do akej miery je možné zabezpečiť, aby zápisy v
registri zodpovedali skutočnosti a v prípade, ak uvedené nie je splnené, identifikovať príčiny takéhoto
stavu.
Kľúčové slová: register partnerov verejného sektora; konečný užívateľ výhod; verifikačný dokument;
oprávnená osoba.
Abstract: The act no. 315/2016 Coll. on the register of partners of the public sector introduced into
the Slovak legal order a new institute which corresponds to the title of the statute. In order to register
the ultimate beneficial owners of the partners of the public sector, authorized persons are required to
act impartially and with professional care and to obtain all available information on the subject of
registration. The purpose of this article is to analyze the extent to which it is possible to ensure that
the entries in the register correspond with the reality and, if not, to identify the causes of such situation.
Key words: register of partners of the public sector; ultimate beneficial owner; verification document;
authorized person.
Príspevok bol spracovaný v rámci projektu APVV-16-0553
kapitálových spoločností v podmienkach globalizácie“.

„Premeny a inovácie konceptu

ÚVOD
Zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení (ďalej len
„ZoRPVS“) zaviedol pre vybrané osoby, ktoré obchodujú s verejným sektorom (v ZoRPVS
označované ako partneri verejného sektora1) novú povinnosť, ktorou je zápis ich konečných
užívateľov výhod do novozriadeného registra partnerov verejného sektora.
Dôvodová správa bližšie nestanovuje účel ZoRPVS, uvádza len, že jeho účelom je „zavedenie
registra partnerov verejného sektora“.2 Z celkovej koncepcie predmetného zákona je však zrejmé, že
primárnym účelom bolo zvýšenie transparentnosti v obchodných vzťahoch medzi súkromným
a verejným sektorom.
Register partnerov verejného sektora nahradil pôvodný register konečných užívateľov výhod,
ktorý bol zriadený v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „zákon
o verejnom obstarávaní“). Ako dve základné nevýhody uvedeného registra uvádza dôvodová správa
k ZoRPVS nasledovné:3 (i) na základe zákona o verejnom obstarávaní sa prerozdeľuje len približne
20% výdavkov verejného sektora, čo spôsobuje, že pri väčšine verejných výdavkov nie je
zabezpečená potrebná transparentnosť; (ii) okrem toho nevýhodou registra konečných užívateľov
výhod bolo aj to, že predmetný register bol založený na identifikácii konečných užívateľov výhod len
na podklade čestného vyhlásenia, čo spôsobovalo náročnejšie preverenie tejto skutočnosti a menšiu
mieru precíznosti pri realizácii uvedenej identifikácie.
1

§ 2 ods. 1 písm. a) ZoRPVS.
Dôvodová správa k ZoRPVS, s. 1.
3 Tamtiež, s. 1.
1
2
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ZoRPVS prináša nový postup identifikácie konečných užívateľov výhod, ktorý by mal
zabezpečiť, aby údaje o týchto osobách zapísane v registri partnerov verejného sektora zodpovedali
skutočnosti a zároveň sa vzťahovali na čo najširší okruh subjektov obchodujúcich s verejným
sektorom.
POSTUP IDENTIFIKÁCIE KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD V ZMYSLE ZORPVS
Postup identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora v zmysle ZoRPVS
je založený na odbornej činnosti tzv. oprávnených osôb, na ktoré je prenesená povinnosť uvedenej
identifikácie.
Týmito oprávnenými osobami sú predstavitelia odborných profesií, ktorí na základe svojej
kvalifikácie majú predpoklady na kvalifikované splnenie tejto povinnosti. Sú nimi advokáti, notári,
banky, audítori a daňoví poradcovia.4
Oprávnené osoby by pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie
konečného užívateľa výhod mali konať nestranne a s odbornou starostlivosťou a zaobstarať si o
predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie.
Konečný užívateľ výhod je pritom definovaný v osobitnom zákone, konkrétne § 6a zákona č.
297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmu z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním
terorizmu v platnom znení (ďalej len „ZoAML“) ako „každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo
kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická
osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod“. ZoAML ďalej
príkladmo definuje, ktoré osoby sa považujú za konečných užívateľov výhod, pričom medzi
konečných užívateľov výhod právnickej osoby patrí aj osoba, ktorá má právo na hospodársky
prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.
Z uvedených ustanovení je zrejmé, že ZoRPVS neurčuje záväzný postup, ktorý by mali
oprávnené osoby dodržať pri identifikácii konečných užívateľov výhod, zákon uvádza len, že majú
konať nestranne a s odbornou starostlivosťou a zaobstarať si všetky dostupné informácie. Zároveň je
potrebné uviesť, že definícia konečného užívateľa výhod vychádza z faktického stavu, ktorý nemusí
korešpondovať s vlastníckou štruktúrou5 partnera verejného sektora.
Konanie s odbornou starostlivosťou je pritom definované ako „konanie so starostlivosťou
primeranou funkcii alebo postaveniu oprávnenej osoby po zohľadnení a nezávislom odbornom
vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala alebo mohla získať a ktoré sa týkajú alebo
môžu mať vplyv na jej konanie.“6
Cieľom tohto článku je analyzovať, aký reálny postup používajú oprávnené osoby pri
identifikácii konečných užívateľov výhod a to, či takýto postup dokáže zabezpečiť, aby zápis v registri
partnerov verejného sektora ohľadom konečných užívateľov výhod zodpovedal skutočnosti.
2

Postup oprávnených osôb v zmysle ZoRPVS
Identifikácia konečného užívateľa výhod sa preukazuje na základe tzv. verifikačného
dokumentu, v ktorom oprávnená osoba o.i. „odôvodní, na základe akých informácií postupom podľa
odseku 4 [t.j. nestranne a s odbornou starostlivosťou] identifikovala konečného užívateľa výhod alebo
overila identifikáciu konečného užívateľa výhod a uvedie vlastnícku štruktúru a riadiacu štruktúru
partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba.“7
Uvedený zákonný postup však nijakým spôsobom bližšie neurčuje, ako precízne má
oprávnená osoba postupovať. Definícia konania s odbornou starostlivosťou je príliš všeobecná,
pričom sa odvoláva na starostlivosť primeranú postaveniu alebo funkcii oprávnenej osoby. Zo zákona
2.1

V zmysle § 2 ods. 1 písm. b) ZoRPVS je oprávnenou osobou advokát, notár, banka, pobočka
zahraničnej banky, audítor, daňový poradca, ktorí majú miesto podnikania alebo sídlo na území
Slovenskej republiky a ktorí sa na základe písomnej dohody zaviazali plniť povinnosti oprávnenej
osoby pre partnera verejného sektora.
5 Pod vlastníckou štruktúrou sa myslí určenie spoločníkov (akcionárov) partnera verejného sektora,
pričom ak je spoločníkom (akcionárom) právnická osoba, zisťujú sa aj jej spoločníci (akcionári). Tento
postup sa opakuje, až kým nie sú identifikované fyzické osoby, ktoré majú majetkový podiel
v spoločnosti partnera verejného sektora.
6 § 11 ods. 3 ZoRPVS.
7 § 11 ods. 5 ZoRPVS.
4
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však nie je zrejmé, aké by toto postavenie oprávnenej osoby malo byť. Napriek tomu, že funkciu
oprávnenej osoby majú vykonávať subjekty podliehajúce osobitnej regulácii (advokáti, notári, banky
a pod.), táto osobitná regulácia príslušnej odbornej činnosti sa na výkon funkcie oprávnenej osoby
nevzťahuje. Postup, na základe ktorého by oprávnená osoba mala vyhodnocovať všetky informácie,
ktoré získala alebo mohla získať, sa z praktického pohľadu javí ako nerealistický.8
V zmysle uvedeného bude najvhodnejšie zhodnotiť skutočný postup, ktorý oprávnené osoby
pri identifikácií konečných užívateľov výhod aplikujú.
Reálny postup oprávnených osôb pri identifikácii konečných užívateľov výhod
Skutočný postup, ktorý oprávnené osoby používajú pri identifikácii konečných užívateľov
výhod, je možné analyzovať na základe verifikačných dokumentov, ktoré sú verejne dostupné.
V čase písania tohto článku9 bolo na webstránke www.rpvs.gov.sk zverejnených viac ako
22.000 verifikačných dokumentov. Vzhľadom na uvedený obrovský rozsah dát sa preskúmavanie
zameralo na 20 náhodne vybraných verifikačných dokumentov.10 Na základe uvedeného postupu je
možné aspoň vo všeobecnej rovine analyzovať trend, ktorým sa uberá postup oprávnených osôb pri
identifikácii konečných užívateľov výhod.
Z analyzovaných verifikačných dokumentov vyplynulo, že väčšina oprávnených osôb (80%)
volí pri identifikácií konečného užívateľa výhod približne nasledovný postup:
a) oprávnená osoba na základe výpisu z obchodného registra a interných „korporátnych“
dokumentov partnera verejného sektora (zakladateľské dokumenty a ich zmeny,
zasadnutia z valných zhromaždení a pod.) určí vlastnícku štruktúru partnera verejného
sektora;
b) na základe toho oprávnená osoba identifikuje fyzické osoby, v prospech ktorých partner
verejného sektora formálne v zmysle jeho vlastníckej štruktúry vykonáva svoju činnosť;
c) uvedený záver je verifikovaný na základe čestných vyhlásení konečných užívateľov výhod
(príp. aj na základe čestného vyhlásenia partnera verejného sektora), že tieto osoby sú
skutočnými konečnými užívateľmi výhod a že neexistujú iné osoby, ktoré by skutočne
ovládali alebo kontrolovali partnera verejného sektora alebo osoby, ktoré by mali
kvalifikovaný prospech11 z činnosti partnera verejného sektora.
Uvedené oprávnené osoby teda v plnej miere identifikovali vlastnícku štruktúru partnera
verejného sektora, avšak vo vzťahu k otázke, či táto vlastnícka štruktúra zodpovedá reálnemu
prospechu, ktoré fyzické osoby z činnosti partnera verejného sektora majú, sa oprávnené osoby
spoľahli na čestné vyhlásenia zainteresovaných osôb (konečných užívateľov výhod resp. partnera
verejného sektora).
Len menšia časť analyzovaných postupov oprávnených osôb (20%) zvolila postup, na základe
ktorého do väčšej či menšej miery aj kontrolovala účtovníctvo partnerov verejného sektora.
Iba veľmi malá časť oprávnených osôb (5%) uvádzala aj hodnotenie správania partnerov
verejného sektora pri identifikácii konečného užívateľa výhod (napr. či sa partner verejného sektora
správal podozrivo, či poskytoval súčinnosť a pod.)
Žiadny z hodnotených verifikačných dokumentov pritom neuvádzal postup, na základe ktorého
by sa kontrolovalo aj účtovníctvo jednotlivých právnických osôb v rámci vlastníckej štruktúry partnera
verejného sektora.
2.2

ZHODNOTENIE POSTUPU OPRÁVNENÝCH OSÔB
Žiadny zo zhodnotených postupov neznamená automaticky, že oprávnená osoba pri
identifikácii určila konečného užívateľa výhod nesprávne.
3

Cieľom tohto článku nie je hodnotiť otázku, či oprávnené osoby realizovaným postupom dodržujú
odbornú starostlivosť v zmysle ZoRPVS, ale otázka, či na základe reálne použitého postupu dôjdu
k skutočnej identifikácii konečného užívateľa výhod.
9 Začiatok marca 2018.
10
Verifikačné dokumenty boli vybrané na základe náhodného generátora čísla vložky zápisu v registri
partnerov verejného sektora. Tabuľka použitých údajov nie je prílohou tohto článku, autor ju má však
k dispozícii, pričom v budúcnosti by chcel rozšíriť množstvo analyzovaných verifikačných
dokumentov.
11 Minimálne 25%.
8
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Je však potrebné poznamenať nasledovné. Po prvé, spoľahnutie sa na čestné vyhlásenie
partnera verejného sektora (alebo čestné vyhlásenie konečných užívateľov výhod resp. iných osôb)
nenasvedčuje tomu, že oprávnená osoba zhodnotila všetky informácie, ktoré má alebo môže mať
k dispozícii. U partnera verejného sektora môže napriek jeho vlastníckej štruktúre figurovať osoba,
ktorá poberá hospodársky prospech zo spoločnosti partnera verejného sektora na základe
poskytnutých plnení, ktoré nezodpovedajú protihodnote, ktorú partner verejného sektora takejto
osobe poskytne. Uvedenú skutočnosť (de facto „tunelovanie“ partnera verejného sektora) nie je
možné identifikovať z analýzy vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora, ale len z dôslednej
analýzy ďalších (najmä účtovných) podkladov.
V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že ani dôsledná analýza účtovníctva a iných
podkladov nemusí viesť k správnej identifikácii konečného užívateľa výhod, keďže oprávnená osoba
nemusí poznať trhovú hodnotu plnení poskytnutých konkrétnej osobe a rozoznať, či sa poskytovaním
týchto plnení predmetná osoba podieľa na hospodárskom prospechu partnera verejného sektora.
Celkovo je však možné zhodnotiť, že postup oprávnených osôb vo väčšine prípadov
nezaručuje správnu identifikáciu konečného užívateľa výhod.
FAKTORY NAPOMÁHAJÚCE ZÁVERU, ŽE ZÁPIS V REGISTRI PARTNEROV
VEREJNÉHO SEKTORA ZODPOVEDÁ SKUTOČNOSTI
Napriek tomu, že postup väčšiny oprávnených osôb necháva „otvorené dvere“ pre možnosť
nesprávnej identifikácie konečného užívateľa výhod, úprava ZoRPVS vytvára iné faktory, ktoré
napomáhajú tomu, aby identifikácia konečných užívateľov výhod v registri partnerov verejného
sektora zodpovedala skutočnosti.
Týmto faktorom sú predovšetkým zavedené sankcie. Platí, že „ak sa v návrhu na zápis uvedú
nepravdivé alebo neúplné údaje o konečnom užívateľovi výhod, uloží registrujúci orgán partnerovi
verejného sektora pokutu vo výške hospodárskeho prospechu, ktorý partner verejného sektora získal;
ak hospodársky prospech nemožno zistiť, registrujúci orgán uloží pokutu od 10.000 EUR do 1.000.000
EUR a osobe, ktorá je štatutárnym orgánom, alebo každému členovi štatutárneho orgánu partnera
verejného sektora v čase porušenia povinnosti podľa úvodnej vety pokutu od 10.000 EUR do 100.000
EUR.“12 Registrujúci orgán zároveň „vykoná výmaz zapísaného partnera verejného sektora, ak
právoplatne uložil pokutu za nesplnenie povinnosť podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov
týkajúcich sa konečného užívateľa výhod a táto pokuta nebola v lehote určenej súdom zaplatená.“ 13
Uvedené rozhodnutie je zároveň rozhodnutím o vylúčení v zmysle osobitného zákona. Vylúčenou
osobou je štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu právnickej osoby zapísanej v
obchodnom registri, ktorá je partnerom verejného sektora a ktorá bola vymazaná z registra.14
Výška pokút sa teda určuje primárne od hospodárskeho prospechu, ktorý partner verejného
sektora získal. Tento môže dosahovať skutočne vysoké sumy. Zároveň je potrebné uviesť, že
ZoRPVS nezavádza žiadne prekluzívne lehoty, po uplynutí ktorých už pokutu nebude možné
vymáhať.
ZoRPVS zároveň zavádza aj súkromnoprávne sankcie. Právoplatné rozhodnutie o pokute
zároveň vytvára právo subjektu verejného sektora odstúpiť od zmluvy.15 Zároveň pri porušení
stanovených povinností zo strany partnera verejného sektora, resp. oprávnenej osoby subjekt
verejného sektora nemusí plniť svoje zmluvné záväzky a nedostane sa do omeškania.16
Predmetné „drakonické“ sankcie by mali spôsobiť, že partner verejného sektora nebude mať
záujem na poskytovaní neúplných alebo skreslených informácií oprávnenej osobe, na poklade ktorých
by došlo k nesprávnemu identifikovaniu konečných užívateľov výhod.
4

§ 13 ods. 1 ZoRPVS.
§ 13 ods. 2 ZoRPVS.
14 § 13a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. V prípade rozhodnutia
o vylúčení vylúčená osoba po dobu troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia o vylúčení nesmie
vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu alebo člena dozorného orgánu v obchodnej spoločnosti
alebo družstve.
15 § 15 ods. 1 ZoRPVS.
16 § 15 ods. 2 ZoRPVS.
12
13
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ZÁVER
ZoRPVS zaviedol nový postup pre určovanie konečných užívateľov výhod partnerov verejného
sektora, ktorý je založený na odbornej starostlivosti oprávnených osôb. Táto odborná starostlivosť je
však definovaná len veľmi vágne a oprávnené osoby volia pri identifikácii konečných užívateľov výhod
rôzne postupy.
Mnohé z týchto postupov nezaručujú správnu identifikáciu konečných užívateľov. Uvedený
nedostatok je však kompenzovaný veľmi prísnymi sankciami, ktoré by mali zabezpečiť, aby partneri
verejného sektora oprávneným osobám poskytli všetky informácie, na základe ktorých môžu náležite
určiť konečného užívateľa výhod tak, aby zodpovedal skutočnosti.
5
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VPLYV OSTATNÝCH ZMIEN OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA NA
ZODPOVEDNÉ RIADENIE SPOLOČNOSTI1
Peter Lukáčka
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Tento príspevok sa zameriava na posúdenie vplyvu nedávnych zmien v Obchodnom
zákonníku na zodpovedné riadenie obchodnej spoločnosti. Autor sa zaoberá otázkami súvisiacimi s
uplatňovaním nových inštitútov zavedených do právneho poriadku Slovenskej republiky zákonom č.
264/2017 Zb. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Abstract: This paper focuses on assessing the impact of recent changes to the Commercial Code on
responsible corporate governance. Author deals with the issues related to the application of new
institutes introduced into the legal order of the Slovak Republic by Act No. 264/2017 Coll.
Kľúčové slová: Povinnosti štatutárneho orgánu, zodpovednosť spoločníkov obchodných
spoločností, ochrana veriteľov
Key words: Obligations of the statutory body, liability of shareholders, protection of creditors
ÚVOD
V podmienkach Slovenskej republiky sú už pomerne dlhé obdobie frekventované otázky
týkajúce sa zodpovedného výkonu funkcie riadiacich orgánov obchodných spoločností. Aktuálnosť
tejto témy je daná objektívnymi skutočnosťami, ktoré v spoločnosti vytvárajú dojem, že v rámci
právnej úpravy SR a špeciálne noriem obchodného práva nie je dostatočne zabezpečené
a vymožiteľné zodpovedné plnenie si povinností týchto orgánov. V podnikateľskej praxi je možné sa
pomerne často stretnúť s úvahou obchodnej spoločnosti (v pozícii veriteľa), či vôbec pristúpi k
vymáhaniu svojej pohľadávky voči dlžníkovi súdnou cestou a to aj napriek tomu, že je objektívne
presvedčená o jej existencii a oprávnenosti. Dôvodom na takúto úvahu je najmä to, že si veritelia nie
sú istí, či sa aj napriek ich predpokladanej úspešnosti v súdnom konaní takpovediac „reálne dostanú“
k nim nárokovanej sume a z tohto dôvodu uvažujú aj nad tým, či vynaložia ďalšie náklady (súdne
poplatky, odmena advokáta a pod.) na činnosť, ktorá aj napriek vynaloženej snahe nemusí priniesť
žiadané výsledky a okrem samotnej pohľadávky takýto veriteľ reálne stratí aj o ďalšie finančné
prostriedky.2 Na tento stav sa podľa nášho názoru snaží reagovať aj zákonodarca a to
prostredníctvom prijímania právnej úpravy, ktorá bude vyvolávať určitý tlak na osoby zodpovedné za
riadenie obchodných spoločností, ktorý zabráni tomu, aby sa tieto subjekty bez akýchkoľvek
negatívnych následkov zbavili zodpovednosti za stav v ktorom sa obchodná spoločnosť v ktorej
vykonávajú zásadné funkcie ocitla a v čoho dôsledku nie je schopná si plniť svoje záväzky.
Vzhľadom na uvedené sa teda zameriavame na posudzovanie jednak vplyvu niektorých
zmien právnej úpravy Obchodného zákonníka reprezentované zákonom č. 264/2017 Z. z. na oblasť
právneho rámca zodpovedného podnikania a rovnako posudzujeme aj otázky spojené so širším
kontextom tejto témy v rovine tzv. spoločensky zodpovedného podnikania.
1

ZODPOVEDNÉ RIADENIE OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI V ŠIRŠÍCH SÚVISLOSTIACH
Vo všeobecnosti je možné problematiku zodpovedného riadenia obchodných spoločností
vnímať vo viacerých rovinách. Primárne z pohľadu právnej úpravy a stavu de lege lata ako súbor
2

Príspevok bol spracovaný v rámci projektu APVV-16-0553 „Premeny a inovácie konceptu
kapitálových spoločností v podmienkach globalizácie“
2 Tento jav v správaní veriteľov je v odbornej literatúre označovaný aj ako „Ommission bias – sklon
k nekonaniu“. K tomuto bližšie pozri: Gábriš, T. a kol. : Nedogmatická právna veda. Praha: Wolters
Kluwer, 2017, s. 243
1
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právnych noriem, ktoré vytvárajú právny rámec a stanovujú podmienky pre vykonávanie riadiacich
funkcií v obchodných spoločnostiach (obdobne aj v iných podnikateľských subjektoch) a sekundárne
z pohľadu širších súvislostí realizácie podnikateľskej činnosti vrátane jej ekonomickej, sociálnej,
environmentálnej oblasti na ktoré výkon podnikateľskej činnosti bez pochýb vplýva. V tejto súvislosti
sa hovorí o aj tzv. spoločensky zodpovednom podnikaní - Corporate social responsibility (ďalej aj
„CSR“) , čo je pojem relatívne dobre zadefinovaný, a rozvinutý v niektorých krajinách západnej Európy
pričom jeho korene siahajú do anglosaského prostredia v ktorom sa neustále rozvíja.
Vo všeobecnosti môžeme povedať, že spoločensky zodpovedné podnikanie predstavuje
koncept, ktorý posúva krajinu k udržateľnému rozvoju, prepája jej ekonomický rozvoj so sociálnou
inklúziou, environmentálnou únosnosťou a inštitucionálnou kvalitou. V ostatnom období sa vytváraniu
podmienok pre spoločensky zodpovedné podnikanie venuje stále väčšia pozornosť a to nielen na
úrovni jednotlivých firiem, ale aj na úrovni celých krajín, stáva sa strategickou prioritou vlád mnohých
krajín.3 Podstatou tohto konceptu je obchodná spoločnosť, ktorej prioritou je integrácia spoločenského
záujmu do jej aktivít, resp. v posune pohľadu z úrovne „profit-only“, podnikateľskej snahy a
obmedzenosti na dosahovanie neustále vyšších ziskov, na úroveň „tripple-bottom-line“, podnikanie
založené na sociálnom, environmentálnom a ekonomickom pilieri s cieľom dosiahnuť udržateľný,
transparentný a zodpovedný rozvoj.4
Väčšinu definícií CSR teda spája jednotiaci prvok, ktorý spočíva vo vymedzení tohto pojmu
prostredníctvom určitých charakteristických čŕt obchodných spoločnosti, ktoré integrujú do svojho
podnikania sociálne a environmentálne záujmy a vo vzájomnej interakcii so svojimi zainteresovanými
stranami na dobrovoľnej báze. Je potrebné uviesť, že byť spoločensky zodpovedný znamená nielen
splnenie zákonných očakávaní, ale aj tento rámec prekračovať a investovať "viac" do ľudského
kapitálu, do životného prostredia a vzťahov so zainteresovanými stranami. 5 CSR teda determinuje
najmä : dobrovoľnosť, iniciatíva aktivít nad rámec vyžadovaný príslušnou legislatívou, celkové
zlepšovanie kvality života, trvalo udržateľný rozvoj, a tiež integrácia sociálnych a ekonomických
princípov tohto konceptu do bežnej obchodnej praxe.
Je potrebné poznamenať, že CSR môže a priori vzbudzovať určité obavy podnikateľov, ktoré
sa týkajú najmä zvýšených nákladových položiek, ktoré by mohli podnikateľa pri snahe o realizáciu
tohto konceptu zaťažovať nad rámec minimálnych zákonom požadovaných povinností. Domnievame
sa, že práve tento faktor tzn. zvýšené nároky na financie ako aj personálny substrát, jeho
kvalifikovanosť odrádzajú podnikateľov od jeho realizácie. V tomto zmysle je nutné poznamenať, že
koncepcia CSR je v zásade určená najmä pre veľké spoločnosti, aj keď jednotlivé nástroje a postupy
CSR sú aplikovateľné aj na úrovni malých a stredných podnikateľov. Okrem získania určitej
komparačnej výhody oproti podnikateľom, ktorý sa v rámci svojich preferencií nezameriavajú na tento
vyšší štandard podnikania, sa tu podľa nášho názoru vytvára priestor pre väčšiu ingerenciu štátu,
ktorého výsledkom by mohla byť určitá forma podpory práve tých podnikateľov, ktorí majú záujem
o tento vyšší štandard podnikania a tým by štát de facto podporoval aj jednotlivé oblasti v rámci
ktorých sa CSR realizuje t.j. environmentálnu, sociálnu ako aj ekonomickú.
Aj napriek uvedenému je pravdivé povedať, že v podmienka SR sa CSR príliš
širokospektrálne nerealizuje aj keď niekoľko subjektov, ktoré splňujú uvedené kritéria by sa určite
našlo a to najmä medzi tzv. veľkými hráčmi na trhu. Tieto subjekty sú posudzované aj organizáciami
neziskového sektora, ktoré svojou činnosťou podporujú jeho presadenie medzi slovenskými
podnikateľmi vo väčšom rozsahu (napr.: v roku 2017 Nadácia Pontis už osemnásty-krát vyjadrila

Fifeková, E., Karabínoš, S., Lábaj, M.: Úspešnosť Slovenska vo vytváraní podmienok pre
spoločensky zodpovedné podnikanie. Bratislava, máj 2011, dostupné na :
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/spolocenska-zodpovednost/sprava-ovytvarani-pomienok-pre-szp-na-slovensku.pdf
4
Šmida, Ľ., Hrdinová, G., Sakál, P.: Predpoklady budovania spoločensky zodpovedného podnikania
ako súčasti udržateľnej spoločnosti v zmysle konceptu udržateľného rozvoja. Košice : 2011, In:
Transfer inovácií 21/201, s. 198–199.
5 European Commission : Green Paper. Luxembourg: Office for Official Publications of the European
Communities, 2001, s. 8, ISBN 92-894-1478-2
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uznanie najzodpovednejším firmám na slovenskom trhu).6 V tejto sfére preto vidíme značný potenciál,
ktorý čaká na svoje využitie, resp. podporu.
ZODPOVEDNÉ RIADENIE A STAV DE LEGE LATA
V podmienkach SR je možné, aj cez optiku zákona č. 264/2017 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a
dopĺňajú niektoré zákony (ďalej aj „novela ObZ“), vnímať zameranie zmien právnej úpravy na
zabezpečenie zodpovedného podnikania, ktorého podstatou nie je plnenie nejakých nadštandardných
požiadaviek v rámci podnikania ako je to možné vnímať v prípade spoločensky zodpovedného
podnikania, ale tieto zmeny sú skôr vedené snahou o zabezpečenie reálneho dodržiavania určitých
základných, fundamentálnych povinností v rámci riadenia obchodných spoločností. To znamená, aby
si podnikatelia plnili svoje zákonné, základné povinnosti a to najmä v oblasti daní a plnenia záväzkov
voči obchodným partnerom.
Domnievame sa, že vyvíjanie určitého tlaku na osoby, ktoré riadia a skutočne rozhodujú
v rámci obchodnej spoločnosti je prostriedkom, akým sa zákonodarca snaží typické reálie podnikania
v slovenskej republike riešiť. V tomto zmysle je možné vnímať aj predmetnú novelu ObZ, ktorá (okrem
iného) významne rozširuje sankčné mechanizmy voči týmto osobám. Novela ObZ zavádza viacero
inštitútov, ktoré vo svojej podstate priamo alebo nepriamo smerujú k zvýšeniu ochrany veriteľov
obchodných spoločností a je ich možné v základnej rovine deliť práve podľa toho, či smerujú voči
štatutárom alebo voči iným osobám. V tejto súvislosti je možné hovoriť aj o istých náznakoch tzv.
prenikania, resp. prepichovania korporátneho závoja, ktoré sa z hľadiska zabezpečenia reálnej
ochrany veriteľov javí byť potrebné.7
Medzi tie najzásadnejšie zmeny novely ObZ, ktoré sa dotýkajú práv, povinností štatutárnych
orgánov, ale aj spoločníkov, resp. iných subjektov je možné zaradiť :
Povinnosť bývalého štatutárneho orgánu podať návrh na zrušenie spoločnosti v prípade, ak
po zániku jeho funkcie nedôjde v lehote stanovenej ObZ k ustanoveniu a zápisu do
Obchodného registra nového štatutárneho orgánu (§ 66 ods. 3 ObZ).
Povinnosť bývalého štatutárneho orgánu alebo bývalého člena štatutárneho orgánu
spoločnosti za obdobie, v ktorom pôsobil ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho
orgánu spoločnosti poskytovať primeranú súčinnosť vyžiadanú zákonom stanoveným
subjektom (súdom, správcom dane, Sociálnou poisťovňou, zdravotnou poisťovňou,
správcom alebo súdnym exekútorom), a to v rozsahu, v akom možno predpokladať, že môže
prispieť k bližšiemu objasneniu otázok, ktorých sa požadovaná súčinnosť týka (§ 66 ods. 3
ObZ).
Povinnosti mandatára a zodpovednosť štatutárneho orgánu má aj osoba, ktorá fakticky
vykonáva pôsobnosť štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu bez toho, aby
bola do takejto funkcie vymenovaná alebo ustanovená (§ 66 ods. 7 ObZ)
Ovládajúca osoba definovaná v § 66 ods. 1 ObZ zodpovedá veriteľom ovládanej osoby za
škodu spôsobenú úpadkom ovládanej osoby, ak svojím konaním podstatne prispela k
úpadku ovládanej osoby (§ 66aa ObZ).
Za porušenie povinnosti podať včas návrh na vyhlásenie konkurzu, môže byť štatutár
sankcionovaný aj rozhodnutím súdu o jeho vylúčení (tzv. diskvalifikácia) a taktiež môže byť
osoba, ktorá nepodala včas návrh na vyhlásenie konkurzu postihovaná v sfére trestného
práva a to konkrétne na základe doplnenej skutkovej podstaty trestného činu podľa § 242
Trestného zákona a to Marenie konkurzného alebo vyrovnacieho konania.
3

K oceneniu
Via
Bona
Slovakia
za
rok
2017
bližšie
pozri:
http://www.zodpovednepodnikanie.sk/clanok/pozname-najzodpovednejsie-firmy-zozodpovednych/2677
7 K vymedzeniu pojmu „piercing the corporate veil“ bližšie : Kostohryz, M.: PIERCING THE
CORPORATE VEIL: překonávání právní samostatnosti kapitálových společností ve srovnávacím
pohledu. Praha: UK v Praze, 2013, s. 8 – 9.
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Vzhľadom na naznačený rozsah novely ObZ, ktorá významne zasiahla do
zodpovednostných vzťahov riadiacich orgánov a zároveň zaviedla významný priestor pre
vyvodzovanie zodpovednosti a uplatňovanie sankčných mechanizmov voči osobám, ktoré v minulosti
boli z tohto pohľadu nedotknuteľné sa ďalej sústreďujeme len na niektoré inštitúty, ktorých
dôslednejšie spracovanie považujeme za významné a pri ktorých dochádza aj k určitému prelínaniu
obchodnoprávnej a trestnoprávnej úpravy a to jednak inštitucionálne ako aj terminologicky.
Faktický štatutárny orgán
Zavedením ustanovenia § 66 ods. 7 zákona č. 513/1991 Z.z. zákonodarca pristúpil
k vymedzeniu nových subjektov, ktoré doposiaľ súkromnoprávna úprava SR nepoznala a voči ktorým
„po novom“ môže byť za splnenia zákonom stanovených podmienok vyvodzovaná zodpovednosť za
škodu (okrem iného). Týmito subjektmi sú tzv. faktické štatutárne orgány, ktoré zákonodarca definuje
ako osoby, ktoré fakticky vykonávajú pôsobnosť štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu
bez toho, aby boli do takejto funkcie vymenované alebo ustanovené. Takéto osoby sú povinné konať
s odbornou starostlivosťou v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov a pri porušení
týchto povinností majú rovnakú zodpovednosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu. 8
Z uvedeného vyplýva, že zákonodarca vyslovene v právnej úprave inštitucionalizoval tzv. shadow
director, ktorý je i v zahraničí pomerne často využívaný.9 V Českej republike je možné v tejto súvislosti
spomenúť pojem „ovlivnění“, ktorý je explicitne upravený v § 71 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 10, v zmysle ktorého platí, že : „Každý,
kdo pomocí svého vlivu v obchodní korporaci (dále jen „vlivná osoba“) rozhodujícím významným
způsobem ovlivní chování obchodní korporace (dále jen „ovlivněná osoba“) k její újmě, tuto újmu
nahradí, ledaže prokáže, že mohl při svém ovlivnění v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná
informovaně a v obhajitelném zájmu ovlivněné osoby.“
Uvedený posun v právnej úprave zodpovednosti iných ako ustanovených štatutárov sa javí
na prvý pohľad ako racionálne ustanovenie, ktoré podporuje uplatňovanie zodpovednosti voči tým,
ktorí skutočne rozhodujú v rámci obchodnej spoločnosti, pričom nie je nevyhnutnou podmienkou, aby
tieto osoby aj vystupovali v mene, resp. za spoločnosť aj voči tretím osobám. Aj takáto skutočnosť
však môže byť istou nápoveďou toho, že sa jedná o vplyvnú osobu v spoločnosti, pričom ako kľúčové
sa javí dosah na prijímanie rozhodnutí, ktoré sú hoci aj inou osobou (formálnym štatutárom)
prezentované navonok.
Motiváciu uvedenej právnej úpravy a vymedzenia osobitnej kategórie subjektov
zodpovedných za riadne fungovanie obchodnej spoločnosti je možné identifikovať v dôvodovej správe
k príslušnému ustanoveniu novely ObZ v zmysle ktorej platí, že táto právna úprava má byť ďalším
prvkom v boji proti formálnemu ustanoveniu riadiacich orgánov obchodných spoločností (tzv. bielych
koní), a to v prípade, ak spoločnosť je fakticky riadená osobou v pozadí, ktorá rozhoduje o obchodnom
vedení, bez jej účasti sa neprijme žiadne zásadnejšie rozhodnutie týkajúce sa obchodného vedenia
spoločnosti. Vychádza sa z myšlienky, že absencia formálneho ustanovenia do funkcie nemôže
osobu, ktorá túto pôsobnosť v skutočnosti realizuje, zbaviť jej zodpovednosti za spôsobenú škodu.
Takáto osoba nemá byť postihovaná len podľa všeobecných pravidiel zodpovednosti za škodu, ale
podľa osobitných pravidiel o zodpovednosti za škodu štatutárnych orgánov. 11 Uvedené má teda za
cieľ v istom zmysle postihovať ustanovovanie do riadiacich funkcií osoby, ktorých postavenie je
v danej spoločnosti len formálne (tzv. biele kone) a v pozadí ktorých stoja osoby reálne, fakticky
vykonávajúce pôsobnosť štatutárnych orgánov v prípadoch kedy rozhodnutia faktických štatutárov
spôsobujú spoločnosti škodu.

§ 66 ods. 7 zákona č. 513/1991 Z.z. obchodný zákonník
K pojmu „shadow director“ bližšie pozri: Lokajíček, J.: Prolomení majetkové samostatnosti
kapitálových společností. I. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 79.
8
9

Bližšie pozri: Dôvodová správa k § 67 ods. 7 zákona č. 264/2017 Z.z. dostupná na :
http://www.najpravo.sk/dovodove-spravy/rok-2017/264-2017-z-z.html
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V tejto súvislosti považujeme za potrebné uviesť, že aj v dôvodovej správe k novele ObZ je
použitý pojem „biely kôň“ avšak sa nejedná o termín, ktorého obsah by bol jednoznačne vymedzený
a z tohto dôvodu je potrebné ho určitým spôsobom uchopiť. Na túto ponuku zákonodarcu by mala
zareagovať odborná verejnosť a rovnako aj súdy SR, ktoré by mali napomôcť k jeho definovaniu pre
potreby aplikačnej praxe.12 Dávame do pozornosti ojedinelé rozhodnutie Mestského súdu v Prahe
v trestnej veci, ktoré naznačilo určité vymedzenie tejto osoby a ktoré by mohlo slúžiť ako inšpirácia
pri vymedzovaní bielych koní aj pre potreby uvedenej obchodnoprávnej úpravy: „Spolupôsobenie
toho, kto svoju totožnosť a svoje meno prepožičia k prevzatiu práv a povinností, ktoré v skutočnosti
nechce autenticky vykonávať, resp. ju vedome vykonáva v úlohe dobrovoľnej bábky, je trestné, pokiaľ
dôjde k poruchovému jednaniu, ktoré naplňuje skutkovú podstatu niektorého majetkového alebo
hospodárskeho trestného činu.“13 Ako pomerne zaujímavé sa javí aj vymedzenie, ktoré ponúka
Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska č. 9/2012 k
ochrane banky a pobočky zahraničnej banky pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred
financovaním terorizmu, ktoré ako jeden z indikátorov neobvyklej obchodnej operácie definuje
niekoľko znakov na základe ktorých je možné predpokladať, že sa v danom prípade jedná o osobu, u
ktorej existuje predpoklad, že nekoná vo vlastnom mene a môže byť riadená inou osobou, teda je tzv.
biely kôň. Takéto osoby je možné podľa NBS rozpoznať najmä na základe nasledovných vonkajších
charakteristík a znakov ako napríklad:
zanedbaný vzhľad,
zlá sociálna situácia,
vplyv návykových látok,
neznalosť obchodu, činnosti podnikania,
neobvyklé a štandardom vybočujúce správanie atď.14
Otázkou však je, či uvedené snahy o vymedzenie pojmu biely kôň v načrtnutej rovine trestného
a bankového práva sú pre posúdenie obchodnoprávneho rozmeru aplikácie tohto pojmu priliehavé
a či nebude potrebné pre potreby obchodného práva zohľadniť isté špecifiká, ktoré sú pre sféru
súkromného práva typické.
Ako ďalší, do istej miery polemický rozmer spojený s faktickými štatutármi sa môže javiť
otázka vzájomného vzťahu, poprípade podmienenosti zodpovednosti faktického a formálneho
štatutára. V zmysle dôvodovej správy k ustanoveniu § 66 ods. 7 novely ObZ platí, že takáto osoba
(t.j. faktický štatutár) nemá byť postihovaná len podľa všeobecných pravidiel zodpovednosti za škodu,
ale podľa osobitných pravidiel o zodpovednosti za škodu štatutárnych orgánov. To znamená, že by
sa na ňu mala v plnom rozsahu vzťahovať osobitná úprava o zodpovednosti štatutárov za škodu
spôsobenú spoločnosti pri výkone ich pôsobnosti (napr.: §135a ods. 2 ObZ obdobne §194 ods. 5
ObZ). Z hľadiska aplikačnej praxe, táto konštrukcia na jednej strane dáva značný priestor pre
subsumovanie širokého spektra negatívneho konania pod zodpovednosť faktických štatutárov, no ako
to býva v prípade príliš abstraktných definícií, môže nastať problém pri ich aplikácií v konkrétnych
prípadoch. Uvedené dokumentuje aj fakt, že aj v prípade uplatňovanie zodpovednosti voči
ustanoveným štatutárnym orgánom, nie je postavenie žalobcu v konkrétnom prípade jednoduché a aj
napriek prezumovanému nekonaniu s odbornou starostlivosťou štatutára, kedy tento musí dokázať,
že postupoval v jej súlade, je preukazovanie splnenia ostatných podmienok pre uplatnenie
prípadného nároku na náhradu škody zložité a to najmä z dôvodu, že žalobca nedisponuje takými
podkladmi, ktoré by prípadný nárok na náhradu škody dostatočne preukazovali. Tak ako sme
naznačili vyššie platí, že napríklad v prípade, „...ak spoločnosť žaluje konateľa o náhradu škody, tak
je na konateľovi, aby súdu preukázal existenciu obidvoch základných predpokladov (postup
s odbornou starostlivosťou, dobrá viera – pozn. autora) na zbavenie sa zodpovednosti za vznik
K polemike o vymedzení pojmu „biely kôň“ bližšie pozri: Strémy, T. : Účelové zlučovanie spoločností
v trestnoprávnom kontexte. In. Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. Roč. 36, mim.
Číslo (2017), s. 181-182.
13 Uznesenie Mestského súdu v Prahe, sp. Zn. 5 To 159/2015, In. Tamže s. 182
14 Bližšie pozri: Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky
Slovenska z 20. novembra 2012 č. 9/2012 k ochrane banky a pobočky zahraničnej banky pred
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu
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predmetnej škody.“15 Obdobne to platí aj vo vzťahu k členom predstavenstva: „... z dikcie právnej
normy vyjadrenej v ustanovení § 194 ods. 7 (obchodného zákonníka – pozn. autora) implicitne
vyplýva prezumpcia porušenia povinnosti členom predstavenstva spoločnosti konať s náležitou
starostlivosťou tak tak v odbornej starostlivosti, ako aj lojality vo vzťahu k spoločnosti.“16
Domnievame sa, že istú polemiku môže vyvolať otázka, či sa tento princíp bude a ak áno v akom
režime aplikovať aj na faktické štatutárne orgány. Tento aspekt zvýrazňujeme z toho dôvodu, že
z hľadiska dokazovania v prípadnom súdnom konaní, predmetom ktorého by bolo uplatňovanie
nároku na náhradu škody voči faktickému štatutárnemu orgánu, je možné očakávať, že tieto osoby
budú prezentovať svoj postoj k danej veci tak, že z ich strany k ich ovplyvňovaniu, riadeniu štatutárov
nedochádzalo, resp. že oni nekonali nijakým spôsobom tak, že by mohli naplniť podmienky pre
vyvodzovanie zodpovednosti. Poukazujeme na tzv. negatívnu dôkaznú teóriu, ktorá vychádza z toho,
že pri posudzovaní dôkazného bremena na strane toho - ktorého účastníka treba
rešpektovať pravidlo, že neexistencia (niečoho) majúca trvajúci charakter sa zásadne
nepreukazuje. Na nikom totiž nemožno spravodlivo žiadať, aby preukázal reálnu neexistenciu určitej
právnej skutočnosti. 17
Otázka teda môže znieť tak, že či bude mať povinnosť faktický štatutár preukázať, že sa o chod
spoločnosti nijak nepričinil, resp. ju neriadil ako faktický štatutár. Domnievame sa, že v danom prípade
pravdepodobne nebude možné postupovať rovnako, resp. obdobne ako v prípade ustanovených
štatutárov a bude v plnom rozsahu na žalobcovi, aby preukázal existenciu jednotlivých podmienok
pre uplatňovanie zodpovednosti voči faktickým štatutárom. Tento fakt považujme za kľúčový, ktorého
aplikácia v konkrétnych prípadoch pro futuro rozhodne o tom, či sa zodpovednosť faktického štatutára
stane reálnym, využívaným nástrojom uplatňovania zodpovednosti voči kľúčovým osobám
v obchodnej spoločnosti, alebo zostane len istým mementom dobre mienenej snahy.
ZÁVER
Domnievame sa, že vo všeobecnosti je možné novelu ObZ hodnotiť pozitívne s tým, že ňou
zákonodarca jednoznačne prezentuje svoju snahu o odstránenie typických neduhov podnikania
v podmienkach SR a to najmä vo sfére zodpovedného riadenia obchodných spoločností a tým zlepšiť
ochranu veriteľov. Inšpirujúc sa zahraničnými právnymi úpravami, resp. judikatúrou, zákonodarca
zaviedol viaceré nové inštitúty v našom právnom poriadku nepoznané. Vzhľadom na ich početnosť
sme sa v príspevku zamerali na dôslednejšiu analýzu len jedného z nich, ktorým je tzv. faktický
štatutárny orgán, ktorého zavedenie považujeme v princípe za pozitívum. Na druhej strane je
potrebné poznamenať, že reálne naplnenie cieľov novely ObZ bude závisieť najmä od prístupu, aký
k daným ustanoveniam zvolí aplikačná prax, osobitne rozhodovacia činnosť súdov, tzn. či pristúpi
k flexibilnejšiemu alebo rigidnejšiemu výkladu daného ustanovenia ObZ. Domnievame sa, že od tohto
postoja súdov SR bude závisieť, či sa v danej oblasti aplikačná prax posunie, alebo nie a len čas
ukáže ako to dopadne.
4
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ZODPOVEDNOSŤ ŠTATUTÁROV, FAKTICKÝCH ŠTATUTÁROV A
TIEŇOVÝCH ŠTATUTÁROV KAPITÁLOVÝCH SPOLOČNOSTÍ
VOČI VERITEĽOM SPOLOČNOSTÍ PODĽA NOVEJ ÚPRAVY
OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA A ZÁKONA O KONKURZE A
REŠTRUKTURALIZÁCII1
Angelika Mašurová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Predmetom príspevku sú nové ustanovenia Obchodného zákonníka a zákona o konkurze
a reštrukturalizácii týkajúce sa zodpovednosti štatutárov a faktických resp. tieňových štatutárov
kapitálových obchodných spoločností voči veriteľom týchto spoločností. Článok sa zameriava na tri
hlavné témy: prepichovanie korporátneho závoja, zodpovednosť faktických resp. tieňových štatutárov
a zodpovednosť za škodu spôsobenú nepodaním návrhu na vyhlásenie konkurzu.
Abstract: The article focuses on the new provisions of The Commercial Code and of The Act on
Bankruptcy and Restructuring regarding the liability of directors de facto directors and shadow
directors of a company towards the creditors of this company. It covers the following core topics:
piercing the corporate veil, liability of de facto directors and shadow directors and the liability in the
case of failure to file a petition for bankruptcy.
Kľúčové slová: Kapitálová spoločnosť, zodpovednosť, štatutár, faktický štatutár, tieňový štatutár,
veriteľ, ovládajúca osoba, ovládaná osoba, prepichovanie korporátneho závoja, zodpovednosť za
škodu spôsobenú nepodaním návrhu na vyhlásenie konkurzu.
Key words: Company, liability, director, de facto director, shadow director, creditor, controlling
person, controlled person, piercing the corporate veil, liability in the case of failure to file a petition for
bankruptcy.
ÚVOD
Zodpovednosť štatutárov2 kapitálových spoločností možno rozdeliť na dve základné kategórie:
jednak na zodpovednosť vnútornú, t. j. zodpovednosť voči spoločnosti, a jednak na zodpovednosť
vonkajšiu, t. j. zodpovednosť voči spoločníkom a veriteľom spoločnosti. Vonkajšiu zodpovednosť
možno ďalej rozdeliť na priamu zodpovednosť za škodu spôsobenú v majetkovej sfére akcionárov
resp. veriteľov kapitálových spoločností a na zodpovednosť nepriamu, napr. v podobe zákonného
ručenia za dlhy spoločnosti.3 Zatiaľ čo zodpovednosť štatutárov kapitálových spoločností voči
spoločnosti samotnej je v našom právnom poriadku od prijatia euronovely4 Obchodného zákonníka5
(ďalej aj „ObZ“) upravená komplexne v ust. § 135a ods. 1 a nasl. ObZ (v súvislosti so zodpovednosťou
konateľov spoločnosti s ručením obmedzeným) a v ust. § 194 ods. 5 a nasl. ObZ (v súvislosti so
zodpovednosťou členov predstavenstva akciovej spoločnosti a jednoduchej spoločnosti na akcie), vo
1

Príspevok bol spracovaný v rámci projektu APVV-16-0553 „Premeny a inovácie konceptu
kapitálových spoločností v podmienkach globalizácie“.
2 Pojem „štatutár“ sa v tomto článku vzťahuje na konateľov spoločnosti s ručením obmedzeným ako
aj na členov predstavenstva akciovej spoločnosti resp. jednoduchej spoločnosti na akcie.
3
K danej problematike pozri bližšie napr. KALSS, S.: Vorstandshaftung in 15 europäischen Ländern.
Wien : LINDE VERLAG, 2005.
4 Zákon č. 500/2001 Z. z. z 3. októbra 2001, ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov.
5 Zákon č. 513/1991 Zb.
1
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vzťahu k veriteľom a spoločníkom resp. akcionárom Obchodný zákonník od účinnosti euronovely
upravuje predovšetkým rôzne formy nepriamej zodpovednosti štatutárov kapitálových spoločností.
V danej súvislosti chceme poukázať predovšetkým na ust. § 135a ods. 5 ObZ 6 a § 194 ods. 9 ObZ7,
ktoré okrem iného stanovujú, že nároky spoločnosti na náhradu škody voči konateľom resp. voči
členom predstavenstva môže uplatniť vo svojom mene a na vlastný účet veriteľ spoločnosti, ak
nemôže uspokojiť svoju pohľadávku z majetku spoločnosti. Treba však zároveň skonštatovať, že
predmetné ustanovenia sú v praxi viac-menej irelevantné, nakoľko jednou zo zásadných podmienok
ich uplatnenia je unesenie náročného dôkazného bremena zo strany veriteľov spoločnosti. 8 Vo vzťahu
k spoločníkom resp. akcionárom Obchodný zákonník zase upravuje predovšetkým nepriamu
zodpovednosť v súvislosti s možnosťou uplatnenia actio pro socio.9
Priama zodpovednosť štatutárov kapitálových spoločností voči spoločníkom resp.
akcionárom10 a veriteľom11 spoločnosti bola donedávna upravená len ojedinele. Napriek tomu časť
právnej doktríny12 zastávala názor, že zodpovednosť štatutárov voči tretím osobám možno za určitých
okolností oprieť o ustanovenie § 424 Občianskeho zákonníka 13 (ďalej aj „OZ“), na základe ktorého
„Za škodu zodpovedá aj ten, kto ju spôsobil úmyselným konaním proti dobrým mravom.“ a ktorý sa
na základe § 1 ods. 2 ObZ uplatní aj v obchodnoprávnych vzťahoch.14
Slovenský zákonodarca v poslednom období zakotvil do Obchodného zákonníka ako aj do
zákona o konkurze a reštrukturalizácii15 (ďalej aj „ZKR“) niekoľko nových ustanovení, ktorých
predmetom je zodpovednosť štatutárov voči veriteľom spoločností. Osobitnú – nepriamu –
zodpovednosť štatutárov všetkých obchodných spoločností voči veriteľom spoločností vo forme
zákonného ručenia zaviedol zákonodarca v súvislosti s úpravou právneho inštitútu „spoločnosť
„Nároky spoločnosti na náhradu škody voči konateľom môže uplatniť vo svojom mene a na vlastný
účet veriteľ spoločnosti, ak nemôže uspokojiť svoju pohľadávku z majetku spoločnosti. Ustanovenia
odsekov 1 až 3 sa použijú primerane. Nároky veriteľov spoločnosti voči konateľom nezanikajú, ak sa
spoločnosť vzdá nárokov na náhradu škody alebo s nimi uzatvorí dohodu o urovnaní. Ak je na majetok
spoločnosti vyhlásený konkurz, uplatňuje nároky veriteľov spoločnosti voči konateľom správca
konkurznej podstaty.“
7 „Nároky spoločnosti na náhradu škody voči členom predstavenstva môže uplatniť vo svojom mene
a na vlastný účet veriteľ spoločnosti, ak nemôže uspokojiť svoju pohľadávku z majetku spoločnosti.
Ustanovenia odsekov 6 až 8 sa použijú primerane. Nároky veriteľov spoločnosti voči členom
predstavenstva nezanikajú, ak sa spoločnosť vzdá nárokov na náhradu škody alebo s nimi uzatvorí
dohodu o urovnaní. Ak je na majetok spoločnosti vyhlásený konkurz, uplatňuje nároky veriteľov
spoločnosti voči členom predstavenstva správca konkurznej podstaty.“
8 UŠIAKOVÁ, L.: Uplatňovanie nárokov zo zodpovednosti za škodu spôsobenú štatutárnym orgánom
kapitálovej spoločnosti pri výkonu funkcie tretími osobami vo svojom mene a na vlastný účet –
vybrané problémy. Časopis pro právní vědu a praxi, 2012, č. 4, s. 363.
9 Pozri vo vzťahu ku konateľom spoločnosti s ručením obmedzeným § 122 ods. 3 a nasl. ObZ a vo
vzťahu k členom predstavenstva akciovej spoločnosti a jednoduchej spoločnosti na akcie § 182 ods.
2 a nasl. v spojení § 182 ods. 1 písm. e) a v spojení § 181 ods. 1 ObZ. Nakoľko sa predmetný článok
sústreďuje na zodpovednosť štatutárov voči veriteľom spoločnosti, tieto ustanovenia nebudú ďalej
bližšie rozoberané. Pozri k danej problematike BLAHA, M. In: PATAKYOVÁ, M. a kol.: Obchodný
zákonník. Komentár. 5. vyd. Bratislava : C. H. Beck, 2016, s. 536; PATAKYOVÁ, M. In: PATAKYOVÁ,
M. a kol.: Obchodný zákonník. Komentár. 5. vyd. Bratislava : C. H. Beck, 2016, s. 735.
10 Napr. v súvislosti so zlúčením, splynutím a rozdelením akciových spoločností pozri § 218g ObZ.
11 Pozri predovšetkým § 11 ZKR.
12 CSACH, K. In: CSACH, K., DOLEŽAL, T., HUSÁR, J., SUCHOŽA, J., ŠIRICOVÁ, Ľ.: Profesijná
zodpovednosť. Košice : UPJŠ, 2011, s. 154; ELIÁŠ, K.: K některým otázkám odpovědnosti
reprezentantů kapitálových společností. Právník, 1999, č. 4, s. 320; PATAKYOVÁ, M., MAŠUROVÁ,
A. In: PATAKYOVÁ, M. a kol.: Obchodný zákonník. Komentár. 5. vydanie. Bratislava : C. H. Beck, s.
871 a nasl.; ŠVIDROŇ, J.: Právna zodpovednosť za porušenie dobrých mravov. Právny obzor, 2013,
č. 1, s. 3 a nasl.
13 Zákon č. 40/1964 Zb.
14 Porovnaj OVEČKOVÁ, O. In: OVEČKOVÁ, O. a kol.: Obchodný zákonník. Veľký komentár. Zväzok
II. § 261-775. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-8186-573-6.
15 Zákon č. 7/2005 Z. z.
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v kríze“16 zákonom č. 87/2015 Z. z.17 Rovnako jedným z hlavných cieľov ostatnej novely Obchodného
zákonníka a zákona o konkurze a reštrukturalizácii, uskutočnenej zákonom č. 264/2017 Z. z. z 12.
októbra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, bolo okrem iného „...posilniť zodpovednosť
štatutárnych orgánov obchodných spoločností, ako aj spoločníkov obchodných spoločností v
prípadoch, v ktorých uskutočňujú úkony poškodzujúce spoločnosť...“18 Predmetný článok bližšie
skúma, nakoľko sa touto novelou v časti, ktorá nadobudla účinnosť 01.01.2018, zmenil
zodpovednostný režim oficiálnych štatutárov ako aj faktických resp. tieňových 19 štatutárov
kapitálových spoločností vo vzťahu k veriteľom týchto spoločností.
2

PIERCING THE CORPORATE VEIL PO SLOVENSKY: ZODPOVEDNOSŤ OVLÁDAJÚCEJ
OSOBY ZA ÚPADOK OVLÁDANEJ OSOBY

Základné aspekty slovenskej právnej úpravy
Ako prvú budeme analyzovať osobitnú zodpovednosť ovládajúcej osoby za úpadok ovládanej
osoby, ktorá bola zakotvená v ust. § 66aa ObZ medzi všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka
týkajúce sa obchodných spoločností.
Podľa § 66aa ods. 1 ObZ zodpovedá ovládajúca osoba veriteľom ovládanej osoby za škodu
spôsobenú úpadkom20 ovládanej osoby, ak svojím konaním podstatne prispela k úpadku ovládanej
osoby. Tejto zodpovednosti sa ovládajúca osoba zbaví, ak preukáže, že postupovala informovane a
v dobrej viere, že koná v prospech ovládanej osoby.
Definícia ovládanej osoby a ovládajúcej osoby je upravená v § 66a ObZ, ktorý bol do
Obchodného zákonníka zakotvený zákonom č. 127/1999 Z. z. 21 Predmetné ustanovenie nebolo
odvtedy nijakým spôsobom novelizované. V zmysle § 66a ods.1 ObZ je ovládaná osoba spoločnosť,
v ktorej má určitá osoba väčšinový podiel na hlasovacích právach preto, že má podiel na spoločnosti
alebo akcie spoločnosti, s ktorými je spojená väčšina hlasovacích práv, alebo preto, že na základe
dohody s inými oprávnenými osobami môže vykonávať väčšinu hlasovacích práv bez ohľadu na
platnosť alebo na neplatnosť takejto dohody. Podiel na hlasovacích právach sa podľa § 66a ods. 3
ObZ zvyšuje o hlasovacie práva spojené s podielmi na ovládanej osobe alebo s akciami ovládanej
osoby, ktoré sú v majetku iných osôb ovládaných priamo alebo sprostredkovane ovládajúcou osobou
2.1

Pozri § 67f ObZ (v súvislosti so zákazom vrátenia plnenia nahradzujúceho vlastné zdroje) a podľa
§ 67k ObZ (v súvislosti s vrátením vkladu). K danej problematike pozri bližšie DURAČINSKÁ, J.:
Plnenie nahradzujúce vlastné zdroje vs sloboda financovania In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis
Comenianae, 2016, č. 2, s. 78 – 93; DURAČINSKÁ J.: Riadenie spoločnosti v kríze In: Bratislavské
právnické fórum 2016: Riadenie a kontrola v obchodných spoločnostiach v kontexte s vývojom v práve
EÚ. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2016, s. 5 – 14; GRAMBLIČKOVÁ, B.:
Spoločnosť v kríze – dopad na delenie zisku alebo iných vlastných zdrojov spoločnosti In: Míľniky
práva v stredoeurópskom priestore 2016. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta,
2016. s. 253 – 260; GRAMBLIČKOVÁ, B., KAČALJAK, M.: Sprísnenie pravidiel chrániacich veriteľov
slovenských spoločností v kontexte základných slobôd EÚ In: Cofola 2016. Brno : Masarykova
univerzita, 2016, s. 1593 – 1607.
17 Zákon z 23. apríla 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v
znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
18 Dôvodová správa k zákonu č. 264/2017 Z. z., všeobecná časť.
19 Pre účely tohto článku chápeme tieňového štatutára (shadow director) ako osobitnú kategóriu
faktického štatutára (de facto director). Jedná sa o prípady, kedy dotyčná osoba koná výlučne interne
v rámci spoločnosti a nevystupuje navonok voči tretím osobám. K vymedzeniu predmetných pojmov
pozri napr. HOBSON, M. D.: The Law of Shadow Directorships. Bond Law Review, 1998, č. 2, s. 184
– 212.
20 Na účel uplatnenia predmetnej zodpovednosti sa na základe § 66aa ods. 2 ObZ predpokladá, že
ovládaná osoba je v úpadku aj vtedy, ak konkurz na majetok ovládanej osoby nemohol byť pre
nedostatok majetku vyhlásený alebo bol z takého dôvodu zrušený alebo ak exekúcia alebo obdobné
vykonávacie konanie vedené voči ovládanej osobe bolo z takého dôvodu ukončené.
21 Zákon z 3. júna 1999, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov.
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ako aj o hlasovacie práva vykonávané inými osobami vo vlastnom mene na účet ovládajúcej osoby.
Naproti tomu sa v zmysle § 66a ods. 4 ObZ podiel na hlasovacích právach znižuje o hlasovacie práva
spojené s podielmi na ovládanej osobe alebo s akciami ovládanej osoby, ak ich ovládajúca osoba
vykonáva na účet inej osoby, ako je osoba ňou priamo alebo sprostredkovane ovládaná alebo osoba
ju ovládajúca resp. ak tieto podiely alebo akcie sú prevedené na ovládajúcu osobu ako zábezpeka a
ovládajúca osoba je povinná pri výkone hlasovacích práv riadiť sa pokynmi osoby, ktorá poskytla
zábezpeku.
Ovládajúca osoba je v § 66a ods. 2 ObZ definovaná jednoducho ako osoba, ktorá má v
ovládanej osobe postavenie podľa odseku 1. Ovládajúcou osobou môže byť tak fyzická, ako aj
právnická osoba.22 Na účely vymedzenia pojmov ovládaná a ovládajúca osoba je potrebné zohľadniť
všetky hlasovacie práva, ktorými ovládajúca osoba na ovládanej osobe priamo alebo nepriamo
disponuje. K. Csach23 zastáva názor, že postačí faktické ovládanie výkonu hlasovacích práv inými
osobami, ktoré nie je založené na konkrétnej zmluve, ale len na faktickom plnení vôle ovládajúcej
osoby. Na druhej strane definícia ovládajúcej osoby v sebe nezahŕňa aj spoločníkov resp. akcionárov,
ktorí síce nedisponujú stanovenou väčšinou hlasov, no napriek tomu de facto spoločnosť ovládajú,
nakoľko zvyšné podiely/akcie sú rozptýlené medzi väčší počet spoločníkov/akcionárov.24
Na základe uvedeného možno konštatovať, že prostredníctvom ust. § 66aa ObZ bola do nášho
právneho poriadku expressis verbis zakotvená osobitná deliktuálna,25 teda priama zodpovednosť
ovládajúcej osoby (t. j. väčšinového spoločníka resp. akcionára v zmysle legálnej definície podľa §
66a ObZ) voči veriteľom ovládanej osoby, ak určité obzvlášť škodlivé správanie z jej strany spôsobí
úpadok ovládanej obchodnej spoločnosti a tým súčasne aj škodu veriteľom tejto spoločnosti. Možno
zároveň konštatovať, že sa jedná o špecifickú formu zodpovednosti faktického resp. tieňového
štatutára. Ako už bolo uvedené vyššie, v našom právnom poriadku bolo predtým takúto zodpovednosť
možné odvodiť predovšetkým zo skutkovej podstaty § 424 OZ, ktorá však stanovuje prísnejšie
podmienky pre uplatnenie zodpovednosti, predovšetkým rozpor s dobrými mravmi a aspoň nepriamy
úmysel26 (dolus eventualis) na strane škodcu. V praxi však predmetné ustanovenie v súvislosti so
zodpovednosťou štatutárov resp. faktických či tieňových štatutárov voči veriteľom obchodných
spoločností doposiaľ nehralo žiadnu rolu.
Podľa nášho názoru sa v súvislosti s § 66aa ObZ jedná o zodpovednosť za škodu, na ktorú sa
v zmysle § 757 ObZ budú aplikovať výlučne príslušné ustanovenia o zodpovednosti za škodu podľa
Obchodného zákonníka, nakoľko § 66aa ObZ minimálne implicitne stanovuje povinnosť ovládajúcej
osoby postupovať informovane a v dobrej viere, že koná v prospech ovládanej osoby, aby nespôsobila
úpadok ovládanej osoby a tým pádom aj škodu jej veriteľom. Podľa nášho názoru je ust. § 66aa ObZ
lex specialis vo vzťahu k § 52 ods. 2 tretia veta Občianskeho zákonníka, podľa ktorého sa na všetky
právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, vždy prednostne použijú ustanovenia Občianskeho
zákonníka, aj keď by sa inak mali použiť normy obchodného práva. Preto sa v danom prípade uplatnia
príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka o zodpovednosti za škodu aj vtedy, ak zmluva medzi
obchodnou spoločnosťou a jej veriteľom, ktorej neplnením vznikla veriteľovi škoda, je spotrebiteľskou
zmluvou podľa § 52 a nasl. OZ. To bude znamenať, že veriteľ bude musieť dokázať škodu (t. j. svoju
pohľadávku, pričom nie je podstatné, či v danej súvislosti bola spôsobená škoda aj spoločnosti27),
porušenie povinnosti zo strany ovládajúcej osoby (t. j. že svojím konaním podstatne prispela k úpadku

BARTOVÁ, Z. In: PATAKYOVÁ, M. a kol.: Obchodný zákonník. Komentár. 5. vyd. Bratislava : C.
H. Beck, 2016, s. 301.
23 Pozri CSACH, K. In: OVEČKOVÁ, O. a kol.: Obchodný zákonník. Veľký komentár. Zväzok I. § 1260. Bratislava : Wolters Kluwer s. r. o., s. 467.
24 MAJERIKOVÁ, M. In: OVEČKOVÁ, O. a kol.: Obchodný zákonník. Komentár. Zväzok I. Tretie,
doplnené a prepracované vyd. Bratislava : Iura Edition, 2012, s. 314. Pozri aj CSACH, K. In:
OVEČKOVÁ, O. a kol.: Obchodný zákonník. Veľký komentár. Zväzok I. § 1-260. Bratislava : Wolters
Kluwer s. r. o., s. 466.
25
Porovnaj dôvodovú správu k zákonu č. 264/2017 Z. z., osobitnú časť, čl. I., bod 16.
26 NOVOTNÁ, M. In: ŠTEVČEK, M. – DULAK, A. – BAJÁNKOVÁ, A. – FEČÍK, M. – SEDLAČKO, F.
– TOMAŠOVIČ, M. a kol.: Občiansky zákonník I. § 1 – 450. Komentár. Praha : C. H. Beck, 2015, s.
1402.
27 Dôvodová správa k zákonu č. 264/2017 Z. z., osobitná časť, čl. I., bod 16.
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ovládanej osoby28) ako aj kauzálny nexus.29 Uniesť dôkazné bremeno zo strany veriteľa, ktorý
nepozná bližšie vnútorné pomery spoločnosti, nebude preto vôbec jednoduché. To napokon vyplýva
aj s dôvodovej správy, kde výslovne stojí: „Možno predpokladať, že zodpovednosť ovládajúcej osoby
podľa navrhovaného ustanovenia bude aktivovaná až po ukončení konkurzného konania (resp. bez
toho, aby prebehlo riadne konkurzné konanie)...“.30
Naopak, ovládajúca osoba bude povinná dokázať, že napriek spôsobenému úpadku
postupovala informovane a v dobrej viere, že koná v prospech ovládanej osoby. Jedná sa podľa nášho
názoru o osobitnú okolnosť vylučujúcu zodpovednosť, ktorá sa uplatní ako lex specialis k ust. § 374
ObZ31 a ktorá zároveň zohľadňuje pravidlo podnikateľského úsudku (business judgement rule).32
Vyžadovanú mieru starostlivosti a lojality bude podľa nášho názoru nutné posudzovať podľa okolností
konkrétneho prípadu, t. j. podľa intenzity vplyvu ovládajúcej osoby v predmetnej situácii. Preto nie je
možné vylúčiť, že sa v konkrétnom prípade bude od ovládajúcich osôb vyžadovať taká miera
starostlivosti a lojality ako pri štatutárnych orgánoch.33
§ 66aa ods. 3 ObZ upravuje osobitné lehoty, počas ktorých sa nároky veriteľov voči ovládajúcej
osobe premlčia: Tieto sa premlčia najskôr uplynutím jedného roka od zastavenia konkurzného
konania vedeného voči ovládanej osobe pre nedostatok majetku resp. od zrušenia konkurzu
vyhláseného na majetok ovládanej osoby pre nedostatok majetku alebo od ukončenia exekúcie alebo
obdobného vykonávacieho konania vedeného voči ovládanej osobe pre nedostatok majetku.
Napokon nové ustanovenie upravuje vyvrátiteľnú domnienku ohľadom výšky škody. V prípade,
že sa nepreukáže iná výška škody, zákon totiž na základe § 66aa ods. 4 ObZ predpokladá, že
veriteľovi vznikla škoda v rozsahu, v akom jeho pohľadávka nebola uspokojená po zastavení
konkurzného konania vedeného voči ovládanej osobe pre nedostatok majetku, zrušení konkurzu
vyhláseného na majetok ovládanej osoby pre nedostatok majetku alebo ukončení exekúcie či
obdobného vykonávacieho konania vedeného voči ovládanej osobe pre nedostatok majetku alebo
zániku ovládanej osoby bez právneho nástupcu.
V súvislosti s osobitnou úpravou premlčania ako aj výšky predpokladanej škody pri
vyvodzovaní zodpovednosti voči ovládajúcej osobe za úpadok ovládanej osoby vnímame ako
problém skutočnosť, že § 66aa ods. 3 ObZ ako aj § 66aa ods. 4 ObZ upravujú problematiku
premlčania resp. výšku predpokladanej náhrady škody len v hore uvedených troch prípadoch,
nezohľadňujú však situáciu, keď – napriek tomu, že k úpadku kapitálovej spoločnosti v zmysle § 66aa
ods. 1 ObZ podstatným spôsobom prispela ovládajúca osoba – konkurzné konanie resp. konkurz
nebudú zastavené pre nedostatok majetku ovládajúcej osoby a naopak dôjde k aspoň čiastočnému
uspokojeniu veriteľov na základe príslušných rozvrhov výťažkov zostavených správcom. Skutočnosť,
že túto situáciu § 66aa ods. 3 ObZ aj § 66aa ods. 4 ObZ osobitne neupravujú, podľa nášho názoru
Napr. pokyn daný valným zhromaždením členom štatutárneho orgánu bez ohľadu na to, či je
príslušný pokyn ako taký v súlade so zákonom alebo nie, porovnaj dôvodovú správu k zákonu č.
264/2017 Z. z., osobitnú časť, čl. I., bod 16.
29 Pozri k tomu dôvodovú správu k zákonu č. 264/2017 Z. z., osobitnú časť, čl. I., bod 16: „Nie je však
potrebné, aby konkrétne konanie ovládajúcej osoby smerovalo k tomu, aby nebol splnený práve dlh
konkrétneho veriteľa, postačí, ak prispelo k úpadku. Nemusí ísť o jediný dôvod rozhodnutia alebo
obchodnej stratégie spoločnosti, ktorým sa spoločnosť dostala do konkurzu.“
30 Dôvodová správa k zákonu č. 264/2017 Z. z., osobitná časť, čl. I., bod 16.
31 „(1) Za 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.
(2) Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná strana bola v omeškaní
s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
(3) Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú
tieto účinky spojené.“
32
Dôvodová správa k zákonu č. 264/2017 Z. z., osobitná časť, čl. I., bod 16.
33 V danej súvislosti inak dôvodová správa k zákonu č. 264/2017 Z. z., osobitná časť, čl. I., bod 16:
„Pri interpretácii navrhovaného ustanovenia sa ale žiada zohľadniť to, že ovládajúca osoba je vždy
len spoločníkom, a preto je potrebné posudzovať požiadavky na jej správanie ako požiadavky kladené
na spoločníka, nie ako sprísnené požiadavky vyžadované od člena štatutárneho orgánu.“
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nemožno vykladať tak, že v danom prípade sa zodpovednosť ovládanej osoby podľa § 66aa ods. 1
ObZ neuplatní. Rozhodujúcim kritériom pre uplatnenie predmetnej zodpovednosti je totiž úpadok
ovládanej osoby spôsobený podstatným spôsobom ovládajúcou osobou za predpokladu, že táto sa
nedokázala liberovať a nie to, aké insolvenčné konanie sa následne (ne)konalo ohľadom majetku
ovládanej osoby. Z rovnakého dôvodu nemožno podľa nášho názoru vylúčiť zodpovednosť
ovládajúcej osoby podľa § 66aa ods. 1 ObZ ani v tom prípade, ak sa uskutoční reštrukturalizácia
ovládanej osoby podľa tretej časti zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Analogicky k ust. § 66aa
ods.3 a nasl. ObZ možno v oboch spomenutých výslovne neupravených prípadoch vychádzať z toho,
že ak sa nepreukáže iná výška škody, predpokladá sa, že veriteľovi vznikla škoda v rozsahu, v akom
jeho pohľadávka nebola uspokojená podľa príslušného rozvrhu výťažku resp. podľa
reštrukturalizačného plánu, pričom nároky veriteľov sa premlčia najskôr uplynutím jedného roka od
zostavenia príslušného rozvrhu výťažku resp. od schválenia reštrukturalizačného plánu.
Zodpovednosť podľa § 66aa ObZ nie je koncipovaná ako ručenie väčšinového
spoločníka/akcionára za záväzky spoločnosti, preto nemožno podľa nášho názoru hovoriť v danom
kontexte o lex specialis k ust. § 160, 154 ods. 1 a § 220h ods. 1 ObZ, ale o osobitnej úprave priamej
zodpovednosti väčšinového spoločníka/akcionára voči veriteľom spoločnosti za škodu spôsobenú
úpadkom ovládanej osoby, ak svojím konaním podstatne prispel k úpadku ovládanej osoby a pokiaľ
nepreukáže, že postupoval informovane a v dobrej viere, že koná v prospech ovládanej osoby.
Nakoľko, ak sa nepreukáže inak, táto škoda v zmysle zákonnej domnienky zodpovedá rozsahu, v
akom pohľadávka veriteľa nebola uspokojená, efekt, ktorý sa tým sleduje, je v zásade rovnaký.
Komparácia s nemeckou a českou právnou úpravou
Ako vyplýva z dôvodovej správy,34 čiastočným vzorom pre právnu podobu § 66aa ObZ bola
nemecká judikatúra k zničujúcim zásahom spoločníka do obchodnej spoločnosti
(bestandsvernichtender Eingriff resp. existenzvernichtender Eingriff), „...podľa ktorej spoločník
zodpovedá osobne za záväzky spoločnosti, ak neberie ohľad na účelové určenie majetku spoločnosti
a priamo alebo skryto jej odoberá majetkové hodnoty, ktoré potrebuje na splnenie svojich záväzkov a
tým spôsobí jej úpadok...“ a takisto česká právna úprava podľa § 71 ods. 1 v spojení s ods. 3 zákona
o obchodných korporáciách, „...ktorá je formulovaná prísnejšie ako ručenie akejkoľvek vplyvnej osoby
za dlhy ovplyvnenej osoby...“. Z tohto dôvodu považujeme za dôležité problematiku piercing of
corporate veil v oboch uvedených právnych poriadkoch bližšie analyzovať a súčasne porovnať
s aktuálnou slovenskou právnou úpravou.
2.2

Nemecká právna úprava
V súvislosti s nemeckou právnou úpravou je treba v prvom rade poukázať na to, že judikatúra,
na ktorú odkazuje dôvodová správa, sa týka spoločnosti s ručením obmedzeným (ďalej len „s.r.o.“),
t. j. v nemeckej právnej terminológii Gesellschaft mit beschränkter Haftung (ďalej len „GmbH“),
nakoľko pri akciových spoločnostiach sa uplatní zodpovednostný režim koncernového práva, ktoré je
podrobne upravené v ust. § 291 a nasl. nemeckého akciového zákona.35 Právny inštitút
bestandsvernichtender Eingriff bol prvý krát spomenutý v judikatúre nemeckého Spolkového súdneho
dvora (Bundesgerichtshof – ďalej len „BGH“) v rozhodnutí Bremer Vulkan.36 V danej súvislosti bola
zodpovednosť spoločníkov nemeckej spoločnosti s ručením obmedzeným za zničujúci zásah do
obchodnej spoločnosti koncipovaná ako zodpovednosť navonok voči tretím osobám – veriteľom
spoločnosti (tzv. Durchgriffshaftung). V predmetnom rozhodnutí sa BGH okrem toho výslovne vyjadril,
že na ochranu závislej s.r.o. (abhängige GmbH) pred zásahmi jej jediného spoločníka nemožno
aplikovať zodpovednostný systém akciového koncernového práva. Tento koncept zodpovednosti
navonok BGH potvrdil aj vo svojom ďalšom významnom rozhodnutí Kindl Backwaren Vertrieb,37
v ktorom zhrnul dogmatické východiská pre zodpovednosť spoločníkov s. r. o. za zničujúci zásah do
existencie obchodnej spoločnosti (Existenzvernichtungshaftung):38
Dôvodová správa k zákonu č. 264/2017 Z. z., osobitná časť, čl. I., bod 16.
Aktiengesetz vom 6. September 1965 (BGBl. I s. 1089).
36 BGH 17.09.2001, sp. zn. II ZR 178/99.
37 BGH 24.06.2002, sp. zn. II ZR 300/00.
38 Porovnaj DAUNER-LIEB, B.: Die Existenzvernichtungshaftung als deliktische Innenhaftung gemäß
§ 826 BGB. Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht, 2008, č. 1, s. 38.
34
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1) Zodpovednostný systém typický pre kapitálové spoločnosti spočívajúci v tom, že spoločnosť
zodpovedá za svoje záväzky len svojím majetkom, je závislý od základného predpokladu, ktorý
implicitne vyplýva z podstaty kapitálových spoločností a síce, že majetok spoločnosti, ktorý je
potrebný na splnenie záväzkov, ktoré boli uzavreté v mene spoločnosti, je nutné ponechať
v spoločnosti za účelom uspokojenia jej veriteľov.
2) Pokiaľ spoločník poruší toto účelové viazanie majetku spoločnosti tým, že dôjde z jeho
strany či už k priamemu alebo ku skrytému odčerpaniu majetku zo spoločnosti a pokiaľ na základe
toho bude podstatným spôsobom obmedzená schopnosť spoločnosti splniť si svoje záväzky voči
veriteľom, dochádza k zneužitiu právnej formy spoločnosti. Táto skutočnosť následne musí viesť
k zániku obmedzeného ručenia dotknutého spoločníka.
Nakoľko BGH prezentoval Existenzvernichtungshaftung ako Durchgriffshaftung z dôvodu
zneužitia formy právnickej osoby s. r. o., prevažná časť doktríny z toho odvodzovala, že sa v danom
prípade jedná o objektívnu zodpovednosť za výsledok, ktorá sa uplatní nezávisle od zavinenia (tzv.
Erfolgshaftung), pričom sa však táto zodpovednosť nevzťahuje na rozhodnutia prijaté v medziach
podnikateľského rizika.39
Následne však BGH svoj dovtedy sledovaný koncept Durchgriffshaftung v súvislosti so
zničujúcim zásahom do obchodnej spoločnosti zmenil. Rozhodujúcim v danej súvislosti bolo
rozhodnutie Trihotel,40 v rámci ktorého BGH expresis verbis zamietol právny inštitút obchodnoprávnej
zodpovednosti za zničujúci zásah ako samostatný zodpovednostný model, aj ako jednu z možností
Duchrgriffshaftung a predmetnú zodpovednosť koncipoval ako deliktuálnu vnútornú zodpovednosť
(tzv. Innenhaftung) spoločníka voči spoločnosti za škodu spôsobnú úmyselným konaním proti dobrým
mravom na majetku spoločnosti, ktorý mal svojím účelom slúžiť uspokojeniu záujmu veriteľov. Túto
zodpovednosť BGH oprel o ust. § 82641 nemeckého Občianskeho zákonníka (Bürgerliches
Gesetzbuch42), ktorý zodpovedá slovenskému § 424 OZ. Predmetný zodpovednostný model BGH
odvtedy konzekventne dodržiava, ako vyplýva aj z neskorších kľúčových rozhodnutí GAMMA,43
Sanitary,44 Wirtschaftsakademie45 a Spritzgussmaschinen.46 Zo strany časti právnej doktríny bol tento
posun kritizovaný, nakoľko na základe neho došlo k zníženiu úrovne právnej ochrany veriteľov, ktorá
bola dovtedy judikatúrou kreovaná.47
Česká právna úprava
Česká právna úprava v § 71 Zákona o obchodních korporacích48 (ďalej „ZoObchKor“) sa od
slovenskej líši v troch zásadných bodoch. Ako výslovne uvádza aj dôvodová správa,49
zodpovednostným subjektom tu nie je ovládajúca osoba, ktorej patrí priamo či nepriamo väčšinový
podiel na hlasovacích právach ovládanej osoby, ale akákoľvek vplyvná osoba, teda aj menšinový

Pozri bližšie DAUNER-LIEB, B.: Die Existenzvernichtungshaftung als deliktische Innenhaftung
gemäß § 826 BGB. Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht, 2008, č. 1, s. 39 a 45.
40 BGH 16.07.2007, sp. zn. II ZR 3/04.
41 „Wer in einer gegen die guten Sitten verstoßenden Weise einem anderen vorsätzlich Schaden
zufügt, ist dem anderen zum Ersatz des Schadens verpflichtet.“
42 Bürgerliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I s. 42,
2909; 2003 I s. 738).
43 BGH 28.04.2008, sp. zn. II ZR 264/06.
44 BGH 09.02.2009, sp. zn. II ZR 292/07.
45 BGH 21.04.2012, sp. zn. II ZR 252/10.
46 BGH 21.02.2013, sp. zn. IX ZR 52/10.
47 DAUNER-LIEB, B.: Die Existenzvernichtungshaftung als deliktische Innenhaftung gemäß § 826
BGB. Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht, 2008, č. 1, s. 34 a nasl; RÖCK, S.: Die
Anforderungen der Existenzvernichtungshaftung nach „Trihotel“. Deutsche Zeitschrift für Wirtschaftsund Insolvenzrecht, 2012, č. 3, s. 97 a nasl.
48 Zákon č. 90/2012 Sb. ze dne 25. ledna 2012 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o
obchodních korporacích).
49 Porovnaj dôvodovú správu k zákonu č. 264/2017 Z. z., osobitnú časť, čl. I., bod 16.
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spoločník alebo osoba, ktorá nemá ku korporácii žiadny oficiálny vzťah.50 Táto skutočnosť vyplýva z
§ 71 ods. 1 ZoObchKor, ktorý stanovuje, že „Každý, kdo pomocí svého vlivu v obchodní korporaci
(dále jen „vlivná osoba“) rozhodujícím významným způsobem ovlivní chování obchodní korporace
(dále jen „ovlivněná osoba“) k její újmě, tuto újmu nahradí, ledaže prokáže, že mohl při svém ovlivnění
v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu ovlivněné osoby.“51
Z tohto ustanovenia ďalej vyplýva, že podľa českého práva je predmetná zodpovednosť koncipovaná
primárne ako zodpovednosť voči spoločnosti. Zodpovednosť voči veriteľom je upravená v § 71 ods.
3 ZoObchKor ako zodpovednosť sekundárna, nakoľko sa jedná o zodpovednosť, ktorá má formu
zákonného ručenia: „Vlivná osoba ručí věřitelům ovlivněné osoby za splnění těch dluhů, které jim
ovlivněná osoba nemůže v důsledku ovlivnění podle odstavce 1 zcela nebo zčásti splnit.“ Napokon
treba v súvislosti so slovenskou právnou úpravou zdôrazniť skutočnosť, že zákonné ručenie vplyvnej
osoby podľa českej právnej úpravy vzniká nezávisle od toho, či sa spoločnosť nachádza v štádiu
úpadku. Vo vzťahu k spoločnosti sa jedná o zodpovednosť s prezumovaným zavineným vo forme
nedbalosti v zmysle § 2911 Občianskeho zákonníka,52 z ktorej sa vplyvná osoba môže exkulpovať za
predpokladu, že preukáže že mohla pri svojom ovplyvňovaní v dobrej viere rozumne predpokladať,
že konala informovane a v obhájiteľnom záujme ovplyvnenej osoby.53 V danej súvislosti je potrebné
poukázať aj na § 72 ods. 1 ZoObchKor, podľa ktorého sa ustanovenia § 71 odst. 1 až 3 nepoužijú, ak
riadiaca osoba v zmysle § 79 ZoObchKor54 preukáže, že ujma podľa § 71 odst. 1 vznikla v záujme
riadiacej osoby alebo inej osoby, s ktorou tvorí koncern, ak táto ujma bola alebo bude v rámci tohto
koncernu vyrovnaná.55 Nesmie sa však jednať o situáciu, kedy v dôsledku konania riadiacej osoby
voči riadenej osobe dôjde k úpadku riadenej osoby.56
ZODPOVEDNOSŤ FAKTICKÝCH A TIEŇOVÝCH ŠTATUTÁROV PODĽA § 66 ODS. 7 OBZ
RESP. PROBLEMATIKA TZV. „BIELYCH KONÍ“
Nová právna úprava v § 66 ods. 7 ObZ stanovuje, že povinnosti mandatára má aj osoba, ktorá
fakticky vykonáva pôsobnosť štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu bez toho, aby bola
do takejto funkcie vymenovaná alebo ustanovená (tzv. faktický alebo – pokiaľ predmetná osoba vôbec
nevystupuje navonok – tieňový štatutár). Aj v súvislosti s úpravou tejto zodpovednosti sa nechal
3

HAVEL, B. In: ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., ŠUK, P.: Zákon o obchodních
korporacích. Komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2017, s. 203.
51 Podľa § 71 ods. 4 ZoObchKor sa pod „vplyvom“ rozume taktiež vplyv vykonávaný prostredníctvom
inej osoby či iných osôb. Na druhej strane sa predmetné ustanovenie na základe § 71 ods. 5
ZoObchKor nevzťahuje na konanie členov orgánov ovplyvnenej osoby a jej prokuristu. Pri týchto
osobách sa uplatní špecifická úprava zodpovednosti pri porušení péče řádného hospodáře, t. j. pri
porušení fiduciárnych povinností, upravená v § 159 českého Občianskeho zákonníka resp. § 51
a nasl. ZoObchKor. Pojem „člen orgánu“ treba v danom kontexte teleologicky redukovať na členov
volených a menovaných orgánov, pozri HAVEL, B. In: ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., CILEČEK, F.,
KUHN, P., ŠUK, P.: Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2017, s.
201 a 209.
52 Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012 občanský zákoník.
53 HAVEL, B. In: ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., ŠUK, P.: Zákon o obchodních
korporacích. Komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2017, s. 204.
54 (1) Jedna nebo více osob podrobených jednotnému řízení (dále jen „řízená osoba“) jinou osobou
nebo osobami (dále jen „řídící osoba“) tvoří s řídící osobou koncern.
(2) Jednotným řízením je vliv řídící osoby na činnost řízené osoby sledující za účelem dlouhodobého
prosazování koncernových zájmů v rámci jednotné politiky koncernu koordinaci a koncepční řízení
alespoň jedné z významných složek nebo činností v rámci podnikání koncernu.
(3) Existenci koncernu jeho členové bez zbytečného odkladu uveřejní na svých internetových
stránkách, jinak nelze postupovat podle § 72.
55 V zmysle § 72 ods. 2 ZoObchKor platí, že ujma je alebo bude vyrovnaná, ak bola alebo pokiaľ bude
v primeranej lehote a v rámci koncernu vyrovnaná primeraným protiplnením alebo inými
preukázateľnými výhodami plynúcimi z členstva v koncerne.
56 § 72 ods. 3 ZoObchKor.
50

176

slovenský zákonodarca inšpirovať zahraničnými právnymi systémami – tu konkrétne nemeckou a
rakúskou judikatúrou a právom common law.57
Faktický resp. tieňový štatutár je najmä povinný konať s odbornou starostlivosťou v súlade so
záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov. Pri porušení týchto povinností má rovnakú
zodpovednosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu. Ako vyplýva z dôvodovej
správy,58 predmetná právna úprava „...je ďalším prvkom v boji proti formálnemu ustanoveniu
riadiacich orgánov obchodných spoločností (tzv. bielych koní), a to v prípade, ak spoločnosť je fakticky
riadená osobou v pozadí, ktorá rozhoduje o obchodnom vedení, bez jej účasti sa neprijme žiadne
zásadnejšie rozhodnutie týkajúce sa obchodného vedenia spoločnosti. Vychádza z myšlienky, že
absencia formálneho ustanovenia do funkcie nemôže osobu, ktorá túto pôsobnosť v skutočnosti
realizuje, zbaviť jej zodpovednosti za spôsobenú škodu. Takáto osoba nemá byť postihovaná len
podľa všeobecných pravidiel zodpovednosti za škodu, ale podľa osobitných pravidiel o zodpovednosti
za škodu štatutárnych orgánov.“
Predmetné ustanovenie sa tak vzťahuje na situácie, kedy má spoločnosť na jednej strane
formálneho štatutára (resp. štatutárov) zapísaného v obchodnom registri a na druhej strane štatutára
faktického, ktorý de facto plní úlohy štatutárneho orgánu, teda predovšetkým vykonáva obchodné
vedenie – musí ísť teda o opakovanú resp. sústavnú činnosť.59 Nie je pritom nutné, aby faktický
štatutár vystupoval aj navonok voči tretím osobám, t. j. zodpovednosť podľa § 66 ods. 7 ObZ môže
vzniknúť aj tomu, o kom tretie osoby pôvodne nevedeli, že v skutočnosti riadi obchodné vedenie
spoločnosti. Na druhej strane nepôjde v danej súvislosti o situácie, kedy štatutárny orgán časť
obchodného vedenia formálne deleguje na iné osoby, nakoľko vtedy jednak oficiálne ostáva
štatutárnym orgánom a okrem toho sa týmto nezbavuje povinnosti výkon delegovanej časti
obchodného vedenia v zmysle odbornej starostlivosti podľa § 135a ods. 1 ObZ resp. náležitej
starostlivosti podľa § 194 ods. 5 ObZ kontrolovať.60
Na rozdiel od vyššie analyzovaného ust. § 66aa ObZ, pre naplnenie skutkovej podstaty ust. §
66 ods. 7 ObZ nie je rozhodujúce, či faktický alebo tieňový štatutár disponuje väčšinou hlasov
v spoločnosti, ba môže sa jednať aj o osobu, ktorá nemá žiadny obchodný podiel resp. žiadne akcie
spoločnosti, v rámci ktorej fakticky vykonáva pôsobnosť štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho
orgánu. Na druhej strane nie je vylúčené, aby jedna a tá istá osoba, v prípade, že ide o väčšinového
spoločníka/akcionára v zmysle § 66a ObZ, spĺňala predpoklady na aplikáciu oboch ustanovení.
V takom prípade sa uplatní § 66aa ObZ ako lex specialis, pokiaľ budú splnené tam uvedené
podmienky (t. j. väčšinový spoločník/akcionár svojím konaním podstatne prispel k úpadku ovládanej
osoby a tým spôsobil škodu veriteľom ovládanej osoby a zároveň nepreukázal, že postupoval
informovane a v dobrej viere, že koná v prospech ovládanej osoby) a v ostatných prípadoch sa
subsidiárne uplatní § 66 ods. 7 ObZ.
Skutočnosť, že v zmysle § 66 ods. 7 ObZ povinnosti mandatára má aj faktický resp. tieňový
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, a preto je takáto osoba predovšetkým povinná konať
s odbornou starostlivosťou v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov, pričom pri
porušení týchto povinností má rovnakú zodpovednosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho
orgánu, v prvom rade znamená, že takáto osoba bude zodpovedať za škodu spôsobenú spoločnosti
podľa § 135a ObZ resp. § 194 ObZ. § 66 ods. 7 ObZ sa však bude aplikovať aj pri uplatnení
zodpovednosti faktických resp. tieňových štatutárov voči spoločníkom/akcionárom a veriteľom
kapitálových spoločností. Veritelia budú môcť svoje nároky oprieť predovšetkým o ust. § 135a ods. 5
ObZ a § 194 ods. 9 ObZ, ako aj o ust. 424 OZ, pokiaľ sa neuplatní ust. § 66aa ObZ ako lex specialis.
Naopak, zodpovednosť faktických resp. tieňových štatutárov podľa nového ust. § 11a ZKR podľa
nášho názoru neprichádza do úvahy.61

Dôvodová správa k zákonu č. 264/2017 Z. z., osobitná časť, čl. I., bod 15.
Ibid.
59 Ibid.
60 Porovnaj dôvodovú správu k zákonu č. 264/2017 Z. z., osobitnú časť, čl. I., bod 15.
61 K tomu pozri hneď nižšie.
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ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ NEPODANÍM NÁVRHU NA VYHLÁSENIE
KONKURZU
Nové ust. § 11a ZKR priamo nadväzuje na ust. § 11 ods. 2 ZKR, presnejšie na poslednú vetu
predmetného ustanovenia, ktoré v celku znie: „Dlžník v predlžení je povinný podať návrh na
vyhlásenie konkurzu do 30 dní, od kedy sa dozvedel alebo sa pri zachovaní odbornej starostlivosti
mohol dozvedieť o svojom predlžení. Túto povinnosť v mene dlžníka má rovnako štatutárny
orgán alebo člen štatutárneho orgánu dlžníka, likvidátor dlžníka a zákonný zástupca dlžníka.
Platí, že pre prípad porušenia povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu včas sa medzi
spoločnosťou s ručením obmedzeným, jednoduchou spoločnosťou na akcie alebo akciovou
spoločnosťou a osobou povinnou podať návrh na vyhlásenie konkurzu v jej mene, dojednala zmluvná
pokuta vo výške rovnakej ako je polovica najnižšej hodnoty základného imania pre akciovú
spoločnosť. Vzniku tohto nároku nebráni, ak je dlžník právnym nástupcom spoločnosti, ktorá bola
zrušená bez likvidácie. Dohoda medzi spoločnosťou s ručením obmedzeným, jednoduchou
spoločnosťou na akcie alebo akciovou spoločnosťou a osobou povinnou podať návrh na vyhlásenie
konkurzu v jej mene, ktorá vylučuje alebo obmedzuje vznik nároku na zmluvnú pokutu, je zakázaná;
spoločenská zmluva ani stanovy nemôžu obmedziť alebo vylúčiť vznik nároku na jej zaplatenie.
Spoločnosť sa nemôže nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty vzdať alebo uzatvoriť ohľadom tohto
nároku dohodu o urovnaní; nepripúšťa sa započítanie, ani iný spôsob vyrovnania. Vznik nároku na
zmluvnú pokutu sa nedotýka oprávnenia požadovať náhradu škody presahujúcu zmluvnú
pokutu.“62
Napriek tomu, že zákon v poslednej vete § 11 ods. 2 ZKR, ktorá nadobudla účinnosť
01.01.2016,63 výslovne neustanovil osobu, ktorá má aktívnu legitimáciu požadovať náhradu škody
presahujúcu zmluvnú pokutu, z podstaty veci ide predovšetkým o veriteľov spoločnosti. V danej
súvislosti možno zároveň súhlasiť s M. Ďuricom,64 že: „Konštrukcia súbehu zodpovednosti je
čiastočne mätúca, pretože zmluvná pokuta sa platí do všeobecnej podstaty, teda do majetku dlžníka,
ktorý je určený na rozdelenie veriteľom. Veriteľ participuje na tomto plnení len príslušným podielom,
ktorý zodpovedá výške pomerného uspokojenia jeho pohľadávky. Bez ohľadu na uvedené text,
právnej úpravy znižuje výšku pohľadávky z titulu náhrady škody veriteľovi o celú zaplatenú zmluvnú
pokutu.“
§ 11a ods. 1 ZKR od 01.01.2018 výslovne stanovuje, že osoba povinná podať návrh na
vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka podľa § 11 ods. 2 ZKR zodpovedá za škodu spôsobenú veriteľom
dlžníka porušením povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu včas, pričom zákon na účel
uplatnenia zodpovednosti zároveň predpokladá, že návrh na vyhlásenie konkurzu nebol podaný včas
aj vtedy, ak konkurz na majetok dlžníka nebol pre nedostatok majetku vyhlásený, bol z takéhoto
dôvodu zrušený alebo ak exekúcia alebo obdobné vykonávacie konanie vedené voči dlžníkovi bolo z
takéhoto dôvodu ukončené.65 V poslednom prípade sa bude jednať o situácie, kedy sa konkurz
neuskutočnil z dôvodu, že dlžník (v našom prípade kapitálová obchodná spoločnosť) bol predtým
vymazaný z obchodného registra – predovšetkým na základe výmazu ex offo.66
Podľa § 11a ods. 5 v spojení s § 74a ods. 5 ZKR sa môže osoba povinná včas podať návrh na
vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka zbaviť zodpovednosti, ak preukáže, že
a) konala s odbornou starostlivosťou, najmä ak pre nedostatok súčinnosti tých, s ktorými koná
spoločne, nemohla túto povinnosť splniť, pričom bez zbytočného odkladu, ako sa dozvedela alebo
mohol dozvedieť o predlžení, uložila do zbierky listín oznámenie, že dlžník je v predlžení,
b) ako člen štatutárneho orgánu bola ustanovená počas úpadku za účelom jeho prekonania a
návrh na vyhlásenie konkurzu podala bez zbytočného odkladu po tom, ako pri konaní s odbornou
starostlivosťou zistila, že prijaté opatrenia nebudú viesť k jeho prekonaniu,
c) v lehote podľa § 11 ods. 2 poverila správcu vypracovaním reštrukturalizačného posudku a
podala návrh na povolenie reštrukturalizácie, na základe ktorého súd povolil reštrukturalizáciu.
4

Zvýraznené sú vety, ktoré sú významné vo vzťahu k predmetnému príspevku.
Zmena vykonaná zákonom č. 87/2015 Z. z.
64 ĎURICA, M.: Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Komentár. 2 vyd. Bratislava : C. H. Beck, 2015,
s. 69.
65 § 11a ods. 2 ZKR.
66 Dôvodová správa k zákonu č. 264/2017 Z. z., osobitná časť, čl. IX., bod 2.
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Týmto sa podľa nášho názoru podľa § 11a ods. 5 v spojení s § 74a ods. 5 ZKR zavádza
osobitná objektívna zodpovednosť zodpovedných osôb (v našom prípade štatutárov kapitálových
spoločností) voči veriteľom za škodu spôsobenú tým, že nepodali včas návrh na vyhlásenie konkurzu,
ktorá sa podľa nášho názoru uplatní ako lex specialis vo vzťahu k Obchodnému a Občianskemu
zákonníku.
Nové ustanovenie taktiež osobitne upravuje výšku predpokladanej škody a premlčaciu lehotu
na jej uplatnenie. Ak sa totiž nepreukáže iná výška škody, predpokladá sa podľa § 11a ods. 3 ZKR,
že veriteľovi vznikla škoda v rozsahu, v akom pohľadávka veriteľa nebola uspokojená po zastavení
konkurzného konania pre nedostatok majetku dlžníka, zrušení konkurzu vyhláseného na majetok
dlžníka pre nedostatok majetku alebo ukončení exekúcie alebo obdobného vykonávacieho konania
vedeného voči dlžníkovi pre nedostatok majetku. Dôkazné bremeno ohľadom rozsahu spôsobenej
škody tým bolo prenesené na povinnú osobu.67 Nároky veriteľov sa v zmysle § 11a ods. 4 ZKR
premlčia najskôr uplynutím jedného roka od zastavenia konkurzného konania pre nedostatok majetku
dlžníka, od zrušenia konkurzu vyhláseného na majetok dlžníka pre nedostatok majetku alebo od
ukončenia exekúcie alebo obdobného vykonávacieho konania vedeného voči dlžníkovi pre
nedostatok majetku.
Rovnako ako v súvislosti s § 66aa ods. 3 a nasl. ObZ považujeme za problematické, že zákon
výslovne nerieši predpokladanú výšku škody a osobitnú premlčaciu lehotu v súvislosti s konkurzmi,
ktoré nebudú zrušené pre nedostatok majetku ale ktoré – napriek tomu, že návrh na podanie konkurzu
nebol v zmysle § 11 ods. 2 ZKR podaný včas – skončia aspoň čiastočným uspokojením veriteľov na
základe príslušných rozvrhov výťažkov zostavených správcom. Podľa nášho názoru by sa v danom
prípade na základe analogie legis mala predpokladaná škoda spočívať v rozsahu, v ktorom by bola
pohľadávka uspokojená, ak by povinná osoba podala včas návrh na vyhlásenie konkurzu,68 pričom
k premlčaniu nárokov veriteľom dôjde najskôr uplynutím jedného roka od zostavenia príslušných
rozvrhov výťažkov.
Právoplatný rozsudok súdu, ktorým sa uložila povinnosť nahradiť škodu v dôsledku porušenia
povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu včas, je na základe § 11a ods. 6 ZKR rozhodnutím
o vylúčení podľa § 13a ods. 1 ObZ. To znamená, že po dobu uvedenú v rozhodnutí, alebo na základe
rozhodnutia súdu po dobu troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia dotknutá osoba nesmie
vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu alebo člena dozorného orgánu v obchodnej spoločnosti
alebo družstve.69
Podľa dôvodovej správy70 zodpovednosť za škodu spôsobenú nepodaním návrhu na
vyhlásenie konkurzu včas podľa § 11a ZKR funkčne dopĺňa novú právnu úpravu zodpovednosti
ovládajúcej osoby za úpadok ovládanej osoby podľa § 66aa ObZ, „...nesmeruje však voči
spoločníkom, ale voči osobám, ktoré boli povinné podať návrh na vyhlásenie konkurzu.“ Rovnako
faktický resp. tieňový štatutár v zmysle § 66 ods. 7 ObZ nezodpovedá podľa nášho názoru voči
veriteľom spoločnosti za škodu spôsobenú oneskoreným podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu
podľa § 11a v spojení s § 11 ods. 2 druhá veta ZKR, i keby práve na základe jeho vplyvu nepodal
oficiálny štatutár návrh na včasné vyhlásenie konkurzu, nakoľko z povahy veci osobou povinnou
podať návrh na včasné vyhlásenie konkurzu môže byť podľa predmetného ustanovenia len oficiálny
štatutárny orgán resp. jeho člen. Faktický resp. tieňový štatutár, pokiaľ by sa v jeho prípade jednalo
súčasne o ovládajúcu osobu (t. j. väčšinového spoločníka/akcionára) v zmysle § 66a ObZ a boli by
splnené podmienky § 66aa ods. 1 ObZ, by veriteľom spoločnosti zodpovedal za škodu na základe
tohto ustanovenia. Inak prichádza do úvahy jeho zodpovednosť voči veriteľom spoločnosti na základe
§ 424 OZ.

67

Ibid.
Pozri aj ĎURICA, M.: Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Komentár. 2 vyd. Bratislava : C. H.
Beck, 2015, s. 69.
69 To platí rovnako aj pre pôsobenie ako vedúci organizačnej zložky podniku, vedúci podniku
zahraničnej osoby, vedúci organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby alebo prokurista.
70 Dôvodová správa k zákonu č. 264/2017 Z. z., osobitná časť, čl. I., bod 16.
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ZÁVER
Ostatná novela Obchodného zákonníka, vykonaná zákonom č. 264/2017 Z. z., v časti, ktorá
sa stala účinnou 01.01.2018, podstatným spôsobom sprísnila zodpovednosť štatutárov, faktických
štatutárov resp. tieňových štatutárov kapitálových spoločností voči veriteľom spoločností, čo možno
v zásade podľa nášho názoru uvítať.
Do slovenského právneho poriadku bolo predovšetkým zakotvené ust. § 66aa ObZ, ktoré
stanovuje osobitné podmienky vyvodenia zodpovednosti voči ovládajúcej osobe zo strany veriteľov
ovládanej osoby za škodu spôsobenú úpadkom ovládanej osoby, ak ovládajúca osoba svojím
konaním podstatne prispela k úpadku ovládanej osoby a ak zároveň nepreukáže, že postupovala
informovane a v dobrej viere, že koná v prospech ovládanej osoby. Dovtedy bolo možné takúto
zodpovednosť oprieť predovšetkým o ust. § 424 OZ. Právna úprava v ust. § 66aa ObZ je však vo
vzťahu k ovládajúcej osobe prísnejšia, nakoľko zavádza objektívnu zodpovednosť s možnosťou
liberalizácie, pričom nie je rozhodujúce, či „prispenie k úpadku“ dosahuje intenzitu rozporu s dobrými
mravmi. Slovenský zákonodarca tak v prevažnej miere prevzal zodpovednostný model, ktorý vo
vzťahu k spoločnostiam s ručením obmedzeným zaviedol nemecký BGH v rozhodnutí Bremer Vulkan
a od ktorého neskôr výslovne upustil v rozhodnutí Trihotel v prospech pre veriteľov nevýhodnejšej
vnútornej zodpovednosti, ktorú chápe ako jednu z podskupín konania proti dobrým mravom. Na
druhej strane na rozdiel od nemeckej judikatúry jedným z rozhodujúcich kritérií pre vznik
zodpovednosti podľa § 66aa ObZ je skutočnosť, že zodpovedná osoba disponuje aspoň nepriamo
väčšinou hlasovacích práv v kapitálovej spoločnosti. Zákon nezohľadňuje skutočnosť, že
predovšetkým v prípade akciových spoločností s čiastočne rozptýlenou akcionárskou štruktúrou
môže mať aj akcionár s oveľa menším počtom hlasov vplyv na obchodné vedenie. Nakoľko súčasťou
slovenského právneho poriadku nie je koncernové právo, ktoré by takúto situáciu zohľadňovalo
a zodpovednostný model ust. § 66aa ObZ sa uplatní aj pri verejných akciových spoločnostiach,
považujeme v tomto ohľade právnu úpravu za nedostatočnú. Taktiež považujeme za problematické,
že predmetné ustanovenia ohľadom premlčania a výšky predpokladanej škody nezohľadňujú situácie,
kedy v rámci konkurzu došlo k zostaveniu konečného rozvrhu výťažku resp. podnik úpadcu bol
ozdravený v rámci reštrukturalizačného konania. Obdobný problém vzniká aj v súvislosti s ust. § 11a
ZKR, ktoré inak možno taktiež uvítať, nakoľko precizuje podmienky vyvodenia zodpovednosti zo
strany veriteľov úpadcu-kapitálovej spoločnosti voči štatutárom tejto spoločnosti. Predmetné
ustanovenie však podľa nášho názoru nemožno aplikovať na zodpovednosť faktických resp.
tieňových štatutárov v zmysle § 66 ods. 7 ObZ, ktorý inak v zásade rozširuje zodpovednostný režim
týkajúci sa oficiálnych štatutárov aj na tieto osoby.
Ust. § 66aa ObZ, § 66 ods. 7 ObZ ako aj § 11a ZKR sa uplatnia ako leges speciales vo vzťahu
k § 424 OZ. Na druhej strane zastávame názor, že § 424 OZ sa naďalej uplatní subsidiárne
a predstavuje tak akúsi „generálnu zodpovednostnú klauzulu“ pre priamu zodpovednosť štatutárova
ako aj faktických resp. tieňových štatutárov voči veriteľom spoločnosti.
Na záver možno konštatovať, že slovenský zákonodarca sa nechal pri úprave tu rozoberaných
zodpovednostných modelov do značnej miery inšpirovať právnymi inštitútmi, ktoré sú „produktom“
nemeckej a rakúskej judikatúry resp. zásadami common law. Až budúcnosť ukáže nakoľko sa tieto
právne inštitúty uplatnia v slovenskom právnom prostredí.
5
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K PREMLČANIU V SPOTREBITEĽSKÝCH ZMLUVÁCH VO
SVETLE DEROGAČNÉHO NÁLEZU ÚSTAVNÉHO SÚDU SR
Filip Petrek
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstract: The right balance of the consumer protection regulatory framework is an incessant subject
of debate in the European legal environment. The main narrative of this debate in the Slovak context
was, in recent years, mainly criticism of several measures taken by the legislator in which he often
went further (in the name of consumer protection) as required either by a transposition obligation (in
relation to secondary EU law) or a reasonable degree of proportionality, expected from a rational
legislator. One of the most controversial rules of this kind has been the provision of Section 5b of the
Consumer Protection Act, which imposes an obligation on the courts to take into the account the
prescription in the consumer contracts ex officio (without the need of raising such objection). This
controversial norm was subjected to a review of the Constitutional Court of the Slovak Republic and
in its finding of 07 February 2018 ruled to be non–compliant with the Constitution of the Slovak
Republic. In this article, we explore the problematic aspects of this rule (also in the context of this
decision), as well as the possible consequences of the resignation to the traditional perception of
private law institutes common in the wider European area, including the weakening of the educational
function of law.
Abstrakt: Vyváženosť normatívnej úpravy v oblasti ochrany spotrebiteľa je neutíchajúcim predmetom
diskusií v európskom právnom prostredí. Hlavným naratívom tejto debaty v slovenskom kontexte bola
v uplynulých rokoch predovšetkým kritika niektorých opatrení zákonodarcu, pri ktorých v mene
ochrany spotrebiteľa zašiel často ďalej, ako si od neho vyžadovala či už transpozičná povinnosť (vo
vzťahu k sekundárnemu právu EÚ), alebo zdravá miera primeranosti, očakávaná od racionálneho
zákonodarcu. Jedným z najkontroverznejších pravidiel tohto druhu bolo aj ustanovenie § 5b zákona
o ochrane spotrebiteľa, zavádzajúce povinnosť konajúceho súdu ex officio prihliadať na premlčanie v
spotrebiteľských zmluvách (bez potreby vznesenia námietky premlčania). Táto kontroverzná norma
bola podrobená prieskumu na Ústavnom súde SR, ktorý napokon dňa 07.02.2018 rozhodol o jej
nesúlade s Ústavou SR. V príspevku sa (aj v kontexte tohto rozhodnutia) zamýšľame nad
problematickými aspektmi tejto normy a tiež nad možnými dôsledkami rezignácie na tradičné
vnímanie inštitútov súkromného práva spoločné pre širší európsky priestor, vrátane oslabenia
výchovnej funkcie práva.
Key words: prescription, limitation, ex, officio, consumer, business, contract, B2C, private, law,
Constitutional, court
Kľúčové slová: premlčanie, ex, officio, spotrebiteľ, dodávateľ, spotrebiteľská, zmluva, súkromné,
právo, Ústavný, súd
ÚVOD
Relatívne stručné ustanovenie § 5b zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len
„ZOS“) má za sebou takmer 4–ročnú históriu prítomnosti v slovenskom právnom poriadku – k jeho
inkorporácii do ZOS prišlo prostredníctvom zákona č. 102/2014 Z. z., platnosť nadobudlo dňa
23.04.2014 a účinnosť dňa 01.05.2014.
Počas tohto obdobia si táto regulácia vyslúžila pomerne značnú pozornosť právnickej
verejnosti, čomu sa nemožno čudovať. Na jednej strane je zrejmý jej kvantitatívne široký dopad na
aplikačnú prax, avšak jej obsah otvára aj niektoré abstraktnejšie (a v istom zmysle akademickejšie)
otázky, keďže prišlo k vzniku výrazného napätia medzi niektorými ustálenými princípmi súkromného
práva (prejavujúcimi sa prostredníctvom tradične etablovaných inštitútov a ich charakteristík) a
„novými vplyvmi“ spotrebiteľského práva, ktoré ich v mene ochrany slabšej strany značne relativizujú.
Na úvod si dovolíme pripomenúť textáciu predmetného ustanovenia (dodnes nenovelizovanú):
1
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„Orgán rozhodujúci o nárokoch zo spotrebiteľskej zmluvy prihliada aj bez návrhu na nemožnosť
uplatnenia práva, na oslabenie nároku predávajúceho voči spotrebiteľovi, vrátane jeho premlčania
alebo na inú zákonnú prekážku alebo zákonný dôvod, ktoré bránia uplatniť alebo priznať plnenie
predávajúceho voči spotrebiteľovi, aj keď by inak bolo potrebné, aby sa spotrebiteľ týchto skutočností
dovolával.“
Netrvalo dlhý čas, kým prišlo k napadnutiu ústavnosti tejto právnej normy a iniciácii konania
o súlade právnych predpisov s Ústavou SR; Okresný súd Košice II podal ako aktívne legitimovaný
subjekt návrh na začatie tohto konania dňa 08.09.2015 a následne ho dňa 09.11.2016 Ústavný súd
Slovenskej republiky (ďalej len „ÚS SR“) prijal na ďalšie konanie.1
Na verejnom zasadnutí pléna dňa 07.02.2018 vydal ÚS SR rozhodnutie – nález, v ktorom
konštatoval nesúlad § 5b ZOS s Ústavou SR, konkrétne s jej článkom 1, ods. 1 (predovšetkým vo
vzťahu k právnej istote ako imanentnej súčasti princípu právneho štátu) a článkom 46, ods. 1 (právo
na súdnu ochranu).
Dodnes síce neprišlo k zverejneniu písomného nálezu ÚS SR (ani k publikácii výroku
rozhodnutia v Zbierke zákonov, ergo ani k právnym následkom tejto publikácie, spočívajúcim najskôr
v strate účinnosti a začatia plynutia 6–mesačnej lehoty na uvedenie do súladu s Ústavou SR pod
hrozbou straty platnosti), avšak ÚS SR na verejnom vyhlásení nálezu 2 už uviedol v stručnosti
podstatný obsah odôvodnenia svojho rozhodnutia a naznačil svoju osvojenú argumentačnú líniu. Ako
materiálny prameň práva je nepochybne zaujímavý aj verejne dostupný záznam z pojednávania
v danej veci.3 Pre komplexnejšiu analýzu (predovšetkým ústavnoprávnu) bude nepochybne
nevyhnutné počkať na zverejnenie písomného nálezu (a tiež avizované odlišné stanoviská 2 z 13
sudcov ÚS SR), avšak keďže prítomnosť tejto kontroverznej normy (rsp. jej aktuálnej podoby)
v slovenskom práve sa neodvratne chýli ku koncu, považujeme tento časový okamih za vhodný na
poohliadnutie sa za jej históriou prostredníctvom niekoľkých poznámok k jej charakteru.
K PROBLEMATICKÝM ASPEKTOM
Už pri prvom prečítaní § 5b ZOS (a dôvodovej správy) sú evidentné niektoré jeho nedostatky.
Začať možno voľbou terminológie, ktorá je nekonzistentná so základnými ustálenými civilistickými
pojmami – za zjavne nesprávny možno považovať termín „oslabenie nároku“, je zrejmé, že
zákonodarca mal použiť pojem oslabenia (subjektívneho) práva, spočívajúceho v zániku jeho zložky
zabezpečujúcej súdnu vymáhateľnosť. Samozrejme, chyba tohto druhu je jednoducho prekonateľná
teleologickou metódou interpretácie, avšak pri chaotickom používaní pojmov naprieč platným právom
je i tak potrebné sa pozastaviť. Ďalším spomenutia hodným negatívom (ktoré je v slovenskej
normotvorbe už prakticky bežným štandardom) zostáva neadekvátne strohá dôvodová správa.
Hlbšie problémy sú však samozrejme spojené so samotnou dispozíciou tejto normy, a teda s
(aj) povinnosťou súdu v civilnom procese prihliadnuť na premlčanie práva (pohľadávky) dodávateľa
voči spotrebiteľovi.
2

Incentívy zakotvenia inštitútov premlčania a preklúzie do pozitívneho práva
Napriek tomu, že právne následky plynutia času v podobe premlčania (prescription, limitation
of actions) a preklúzie sú dnes štandardom v súkromnoprávnych kodifikáciách naprieč Európou,
nebolo tomu vždy tak. Prehľadnú sumarizáciu historického vývoja ponúka popredný nemecký jurista
Reinhard Zimmermann, ktorý okrem iného možno trochu prekvapujúco konštatuje takmer úplnú
neprítomnosť obdobných mechanizmov v tradičnom rímskom práve.4 Postupom času ale prišlo
v Európe k ich zavádzaniu, či už v silnejšej podobe – strate práva v dôsledku uplynutia istého času,
preklúzii, alebo v podobe „slabšej“ – premlčania, poskytujúceho možnosť obrany realizovanej v rámci
súdneho procesu dlžníkom prostredníctvom vznesenia námietky (anglické pojmy prescription,
2.1

Vedené pod sp. zn. PL. ÚS 11/2016.
Dostupné online na: https://www.ustavnysud.sk/c/document_library/get_file?uuid=99cb7a9a-936a41ee-b05c-64ef446ea638&groupId=10182
3 Dostupné online na: https://www.ustavnysud.sk/c/document_library/get_file?uuid=154a77de-a986400f-b87f-7f22cba2b1ea&groupId=10182
4 ZIMMERMANN, R.: Comparative Foundations of a European Law of Set–Off and Prescription. In:
Cambridge: Cambridge University Press, 2010, s. 62.
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respektíve limitation of actions bývajú rôzne využívané na označenie oboch inštitútov, možno ich
vnímať ako zastrešujúce).
Základný účel ich existencie spočíva v zabezpečení istej rozumnej ochrany dlžníka, keďže
s postupujúcim časom je čoraz ťažšie a ťažšie sa brániť voči veriteľom uplatneným nárokom.5 Ide
o konkretizáciu princípu vigilantibus iura scripta sunt, t. j. „právo patrí bdelým“. Vyvážené pôsobenie
tejto zásady na obe strany záväzkovo-právnych vzťahov výstižne opisuje napríklad Oľga Ovečková.6
Dlžníkovi je poskytnutá rozumná miera jeho ochrany prostredníctvom časovej limitácie existencie
subjektívneho práva v kvalite nároku. Veriteľ, ako osoba oprávnená, by si mala plynutie času
monitorovať a prípadne si príslušným spôsobom svoje právo uplatniť (aby mu ako „bdelému“ bolo
priznané). Rovnako sa však predpokladá v kontexte tohto princípu aj vedomosť (aktivita) dlžníka,
ktorý v prípade, že sa chce brániť voči premlčanému právu (naturálnej obligácii), musí vzniesť
námietku premlčania.
Tieto (pôvodné) motivácie dodnes platia a sú len a len pádnejšie a dôvodnejšie v dnešnej
modernej spoločnosti, plnej komplikovanej záväzkovo–právnych vzťahov. Túto skutočnosť
demonštruje v internacionálnom meradle prítomnosť tejto úpravy v európskych civilných unifikačných
soft law iniciatívach, ale samotný Dohovor OSN o premlčaní pri medzinárodnej kúpe tovaru.7
Je preto v jednoznačnom záujme právnej istoty mať v právnom poriadku zakotvené
zrozumiteľné pravidlá premlčania a preklúzie.
Povaha ustanovenia, intertemporalita a stieranie rozdielov medzi premlčaním a
preklúziou
Tak, ako variuje preferencia preklúzie či premlčania, rsp. modalita ich kombinácie v tom ktorom
právnom systéme, rôznorodo pristupujú jednotlivé jurisdikcie aj k ich hmotnoprávnej či
procesnoprávnej povahe a súvisiacim otázkam, ako je napríklad možnosti modifikácie premlčacej
doby (jej predĺženia) na podklade dispozitívnych ustanovení.
Ako uvádza odborná literatúra, pri premlčaní (v intenciách slovenského všeobecného
súkromného práva) sa jedná o derivát systémových väzieb a súvislostí medzi procesným a hmotným
právom.8 Právom predpokladané účinky a funkcia premlčania si žiadajú splnenie podmienok v oboch
sférach práva:
(i)
najskôr musí prísť vo sfére substantívneho hmotného práva k uplynutiu zákonom
stanoveného času, počas ktorého nebolo vykonané subjektívne právo;
(ii)
následne musí prísť k vzneseniu námietky premlčania pred príslušným decíznym
orgánom (všeobecným alebo rozhodcovským súdom).
Diskusia o tom, či treba vnímať inštitút premlčania ako hmotnoprávny alebo procesnoprávny,
bola otvorená v kontexte § 5b ZOS predovšetkým z hľadiska jeho aplikability (a možnej retroaktivity),
keďže odlišný záver by viedol k zákonite odlišným dôsledkom z dôvodu rôznych intertemporálnych
východísk. Predmetné ustanovenie predstavuje špeciálnu normu vo vzťahu k existujúcej úprave
premlčania v Občianskom zákonníku (§ 100 a nasl.) a Obchodnom zákonníku (§ 387 a nasl.).
Rozlične vykladali otázku časovej pôsobnosti aj súdy. Napokon sa ustálil výklad akceptujúci
procesnoprávny charakter predmetného ustanovenia a teda aj jeho okamžitú aplikabilitu. Tú
jednoznačne zdôvodnil vo svojom článku najmä Marek Števček.9
Vo vzťahu ku konaniu zákonodarcu nás to ale nezbavuje nepríjemného pocitu, že v snahe
docieliť aplikáciu de facto právnych účinkov preklúzie na premlčanie vo všetkých (už
existujúcich) spotrebiteľských zmluvách sa vydal cestou prijatia procesného (okamžite
2.2

Tu možno spomenúť názor samotného Savignyho, ktorý označil premlčanie za jeden zo
spoločensky najdôležitejších právnych inštitútov.
6 OVEČKOVÁ, O.: Inštitút premlčania a povinnosť súdu ex officio prihliadať na premlčanie. In: Právny
obzor, 2005, č. 2, s.178–186
7 Na tomto mieste sa ale žiada dodať, že uvedená medzinárodná zmluva bola ratifikovaná výrazne
nižším počtom štátov, ako Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (ku ktorému bola
prijímaná ako komplementárny prvok).
8 ŠTEVČEK, M., DULAK, A., BAJÁNKOVÁ, J., FEČÍK, M., SEDLAČKO, F., TOMAŠOVIČ, M. a kol.:
Občiansky zákonník I. § 1 – 450. Komentár. Praha : C. H. Beck, 2015. S. 676 a nasl.
9 ŠTEVČEK, M.: Zákon a sudcovia; k výkladu ustanovenia § 5b zákona o ochrane spotrebiteľa. In:
Justičná revue. Roč. 67, č. 3 (2015), s. 357–367.
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aplikovateľného) ustanovenia a tým cielene eliminoval jeho ex nunc aplikáciu, ako by tomu bolo
v prípade hmotnoprávnej zmeny legislatívy. Pochopiteľne, úvahy nad týmito motiváciami zostanú
špekuláciou, avšak domnievame sa, že racionálny zákonodarca mal v prípade svojho úmyslu docieliť
automatickú súdnu ochranu spotrebiteľom radšej citlivejšie zaviesť hmotnoprávny prekluzívny
následok pre niektoré novovzniknuté právne vzťahy smerom pro futuro, ako voliť ním prijaté riešenie.
Tak by zostal zachovaný tradičný obsah ako preklúzie, tak premlčania. Realitou bolo naopak faktické
zavedenie dvoch modalít premlčania, tej „klasickej“, obsahujúcej nutnosť dovolávania sa ho
prostredníctvom námietky, a druhej v prípade spotrebiteľských kontraktov, kde táto námietka
potrebná nutná nie je (na jeho aktivizáciu). Koniec koncov, sám ÚS SR napokon označil prijatú úpravu
za „hmotnoprávnu úpravu v procesnom obale“ (viď nižšie).
Napriek široko rozoznávanej a akceptovanej potrebe procesne ochraňovať (nielen) v civilnom
procese spotrebiteľa ako slabšiu stranu10 má podľa nás takáto aktivita sudcu neprimerane meritórny
charakter.
K nálezu ÚS SR a proporcionalite opatrenia
V prvom rade je nutné pripomenúť, že predmetom posudzovania pred ÚS nebola vecná
správnosť či účelnosť existujúcej právnej regulácie, ale jej ústavnosť, a teda ťažiskovo podrobenie
testu proporcionality.
Samotná skutočnosť, že § 5b ZOS zvýhodňuje spotrebiteľa – dlžníka (ergo znevýhodňuje
dodávateľa – veriteľa) je evidentná. Princíp ochrany slabšej strany istú mieru poskytnutia právnych
výhod (so zámerom kompenzácie ekonomických, informačných či vedomostných deficitov) zákonite
predpokladá, či už v civilnom práve procesnom, alebo súkromnom (hmotnom) práve. Otázkou
samozrejme zostávalo, či práve tento spôsob predstavoval primeranú a vyváženú formu ochrany
legitímneho záujmu.
Vo vzťahu k argumentácii ohľadom spotrebiteľskej nevedomosti ÚS SR poznamenal, že si
uvedomuje nízku úroveň povedomia veľkého množstva spotrebiteľov o inštitúte premlčania (a aktívnej
procesnej ingerencie žalovaného ako nutnej podmienky jeho aktivizácie). Samozrejme, uvedený
argument vychádza z objektívnej reality. Žiada sa nám ale poznamenať, že ak priznáme istý
neželateľný stav, automaticky by sme sa mali zamýšľať nad možnosťami jeho minimalizácie. Poslúži
zvyšovaniu právneho povedomia z dlhodobého hľadiska nesystematické narúšanie a kombinovanie
účinkov tradičných zaužívaných právnych inštitútov, alebo existujú efektívnejšie prostriedky?
Dovolíme si vysloviť domnienku, že normotvorba obdobnej povahy ignoruje edukačnú a výchovnú
funkciu objektívneho práva tak markantne, že z dlhodobého hľadiska môže byť takýto prístup naopak
dokonca kontraproduktívny.
Viaceré tézy vyslovené zástupcom NR SR na verejnom pojednávaní pred ÚS SR: „... máme
za to, že uplatňovanie premlčaných pohľadávok voči spotrebiteľom na súdoch je založená na istote,
že slabšia strana sporu sa nebude brániť... že ich uplatňovanie voči spotrebiteľom je založené na
úmysle, ktorý nemožno označiť ako čestný a nemožno mu priznávať právnu ochranu...“ nás vedú
k záverom o neprimeranom zovšeobecňovaní nášho zákonodarcu pri voľbe normatívneho riešenia.
Prílišnú jednostrannosť vnímania ešte viac demonštrujú nasledovné výroky zástupcu NR SR: „...ak
uzatvárame zmluvu so subjektom, čo uzatvára desaťtisíce, stotisíce zmlúv, mali by sme dôverovať,
že koná v súlade so zákonom... tieto spoločnosti majú veľmi premyslené a sofistikované postupy,
akým spôsobom budú pristupovať voči spotrebiteľovi... tu nejde o výlučne súkromnoprávny vzťah
dvoch súkromných subjektov práva...“
Pri pohľade na § 52 ods. 1 Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého „spotrebiteľskou
zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom“
zostáva argumentácia prostredníctvom poukazovania na tie najexponovanejšie prípady uzatvárania
adhéznych zmlúv v niektorých sektoroch (napríklad telekomunikácie, či energetika) tiež len v rovine
neadekvátneho zovšeobecňovania – zákonodarca nastolil právnu normu aplikovanú pre všetky
spotrebiteľské zmluvy (tak ako sú vymedzené v citovanom ustanovení), preto by malo byť rovnako
vhodné a spravodlivé pre všetky spotrebiteľské zmluvy. Ak bolo úmyslom reguláciou mieriť na istú
špecifickú množinu dodávateľsko-spotrebiteľských vzťahov, žiadalo sa tieto vzťahy vymedziť
a uplatniť právny režim na zamýšľanú kategóriu.
2.3
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Je pozitívne, že ÚS SR neobišiel pri odôvodnení nálezu ani neželaný efekt narušenia princípu
autonómie vôle a „vnucovania“ istého právneho následku (a fakt, že možnosť procesnej obrany sa
mení na ex lege ochranu).
Argumentáciu NR SR možno vo všeobecnosti na podklade záznamu z verejného pojednávania
označiť za generalizujúcu a zle namierenú – parlament prevažne poukazoval pri odôvodňovaní
prijatia tejto normy na často pertraktovanú (a objektívne smutnú) históriu porušovania
spotrebiteľských práv, avšak samo o sebe nelegitimizujúcej prijatie takto neproporcionálnej úpravy.
Dovolíme si na tomto mieste uviesť najpádnejšie časti ústneho odôvodnenia samotného
nálezu ÚS SR: „...Aktuálna právna úprava svojou zjednodušujúcou priamočiarosťou vykazuje
asymetriu, pretože všetkých dodávateľov – veriteľov stavia na stranu tých zlých a spotrebiteľov na
stranu tých ublížených. Podľa poznatkov zo súdnej praxe však právna úprava svojím nastavením
spôsobuje, že často najneaktívnejším spotrebiteľom poskytuje pomoc, zatiaľ čo tí zodpovednejší sa
často na pojednávanie dostavia, dlh uznajú, čo podľa procesného hľadiska vedie automaticky
k vyhoveniu žalobe rozsudkom pre uznanie.
Všetky závažné argumenty NR SR sa vzťahujú na zmluvnú fázu. NR SR chcela udeliť
dlžníkom akési „procesné odpustenie dlhu“, avšak premlčanie nie je kľúčovým medzníkom medzi
oprávnenými a neoprávnenými dlžobami a nie každý dlh musel pochádzať z emotívnych príkladov,
na ktoré NR SR poukázala.
Úpravu premlčania nenanútil spotrebiteľovi dodávateľ, tá vyplýva zo zákona, takže nie je
jasné, aká je legitimácia ochrany spotrebiteľa pred veriteľom, keď on za konštrukciu premlčania
nemôže.
Dôvody uvádzané zo strany NR SR na obhajobu § 5b nekorešpondujú s jeho obsahom.
Problém nevzdelaného spotrebiteľa nie je špecificky spotrebiteľský. Otázka vzdelanosti je otázka
právnej pomoci v konaní, ktorú možno riešiť cez bezplatnú právnu pomoc, združenia, a nie cez
hmotnoprávnu úpravu v procesnom obale.
Vychádzajúc z perspektívy, že dlhy sa majú platiť riadne a včas, z autonómie jednotlivca,
z praktických skúsenosti, že úprava škodí tým najpoctivejším, ÚS SR konštatuje, že na ochranu
zraniteľného jednotlivca existujú zmierlivejšie prostriedky (zvlášť formou právnej pomoci) a preto daná
úprava nie je nevyhnutná na naplnenie tohto cieľa. Zákonodarca má v rukách miernejšie prostriedky
– v hre môže byť úprava poučovacej povinnosti, angažovania Centra právnej pomoci, v širšom zmysle
úverová a sociálna politika krajiny vôbec.
ÚS SR sa konfrontoval s proporcionalitou. Tak, ako ju testovala vláda, predimenzováva
proporcionalitu procesným a zjednodušujúcim spôsobom na úkor iných zložitejších a subtílnejších
riešení. Sociálne problémy nemožno riešiť len cez spotrebiteľské právo (hmotnoprávnym
a procesnoprávnym zvýhodnením). Na to slúžia iné cielené prostriedky, ako napríklad správne
nastavené konkurzy, exekúcie, či osobné bankroty.
Právna úprava obsahuje viacero kontroverzných komponentov. Ide o premlčanie, či
preklúziu? Ide o hmotné, či procesné právo? Ide o okamžitý účinok zákona, alebo inú temporalitu? Je
možné žiadať sudcu, aby sa takmer meritórne angažoval vo veci? Nie je úprava príliš plošná,
priamočiara, neberúca do úvahy kategórie spotrebiteľov? Úprava môže v občianskej spoločnosti
vzbudzovať dojem, že právo nie je úsilím o stanovenie jasných a férových pravidiel, pretože
premlčanie – vo všeobecnosti hmotnoprávne, sa pre spotrebiteľov cez procesné právo stáva
preklúziou. Napadnuté ustanovenie v celku prekračuje prah právnej istoty, ako súčasti princípu
právneho štátu, ako aj práva na súdnu ochranu.“
Možno teda konštatovať, že za hlavný nedostatok prijatej úpravy považoval ÚS SR práve
príliš generalizujúce, plošné a jednostranne zamerané riešenie. Poukázanie na potrebu voľby iných
zložitejších riešení (ako odpovedí na faktické problémy „spotrebiteľského života“) považujeme za
správne a vhodné, je na mieste obdobnú normotvorbu v prípade členského štátu Európskej únie v 21.
storočí očakávať.
V neposlednom rade je evidentné, že pre ÚS SR boli významné aj doktrinálne problémy, ktoré
zákonodarca touto normou otvoril (premlčanie vs. preklúzia či nevhodné „zaobalenie“ regulatórneho
cieľu do podoby procesného práva). Zatiaľ ale možno len konkludovať, že ich ÚS SR považoval za
problém – na konkrétnejšie právne závery bude potrebná analýza písomného nálezu.

186

ZÁVER
Cieľom nášho príspevku bolo poukázať na problematické aspekty § 5b ZOS, a to vo svetle
dostupných informácií, týkajúcich sa recentného rozhodnutia ÚS SR. Napriek tomu, že kompletná
informačná báza bude prístupná až po zverejnení písomného nálezu ÚS SR, už dnes si dovoľujeme
samotné rozhodnutie, ako aj jeho podstatné odôvodnenie prezentované na verejnom vyhlásení
rozhodnutia, označiť za v konečnom dôsledku priaznivé pre slovenské právo.
Možno očakávať, že zákonodarca sa s týmto nálezom pokúsi legislatívne vysporiadať a prijať
ústavne konformnú reguláciu. Zostáva želaním, aby v takom prípade išlo o riešenie uváženejšie,
spôsobujúce menej kontroverzií, ktoré nebude takým výrazným spôsobom relativizovať niektoré
všeobecne akceptované právne princípy a vnášať chaos do zaužívaného vnímania inštitútov.
Spotrebiteľské právo je už dnes sprevádzané niektorými prílišnými komplikáciami (viď
napríklad § 52 ods. 2 Občianskeho zákonníka) a vítanou zmenou by bolo naopak sprehľadnenie
a zjednodušenie príslušných zodpovedajúcich právnych režimov. V neposlednom rade bude
z dlhodobého hľadiska nemenej dôležité nerezignovať na edukačnú a výchovnú funkciu práva ako
normatívneho systému všade tam, kde je to na mieste (akokoľvek veľmi má v sebe toto tvrdenie
nádych klišé).
3
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LIKVIDÁTOR A JEHO VZŤAH K SPOLOČNOSTI V PROCESE
LIKVIDÁCIE1
Jana Strémy
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstract: The liquidation of a company represents the final phase of the life of the company, its
purpose is to deal with relations with third parties and partners. In the liquidation process, the liquidator
plays an important role as a sui generis authority. In the paper author gives attention to the rights and
duties of the liquidator.
Abstrakt: Likvidácia obchodnej spoločnosti predstavuje záverečnú fázu života spoločnosti, jej účelom
je vyporiadať vzťahy k tretím osobám i spoločníkom. V procese likvidácie zohráva dôležitú úlohu
likvidátor ako orgán sui generis. Autorka venuje v príspevku pozornosť právam a povinnostiam
likvidátora, pričom kladie dôraz aj na vzťah likvidátora k štatutárnemu orgánu.
Key words: liquidator, company, rights and obligations, liability.
Kľúčové slová: likvidátor, obchodná spoločnosť, práva a povinnosti, zodpovednosť.
ÚVOD
Jednou zo zásadných zmien, ku ktorým dochádza v procese likvidácie, je rozšírenie
organizačnej štruktúry spoločnosti o likvidátora, ktorého profesionalita je kľúčová pre riadny priebeh
likvidácie. Likvidátor je tak orgánom spoločnosti napriek tomu, že to príslušné právne normy exaktne
neupravujú. Proces likvidácie obchodnej spoločnosti je v súčasnosti náročným procesom, a to nielen
z časového, ale i z hľadiska administratívnej záťaže pre likvidovanú spoločnosť. Hlavnú úlohu v rámci
likvidácie spoločnosti zohráva likvidátor, ktorého úlohou je uskutočniť likvidáciu spoločnosti. Viaceré
doktrinálne názory (napr. Ďurica, Ovečková, Kubinec) sa pritom zhodujú, že práva a povinnosti
likvidátora sú upravené len rámcovo a nedostatočne a aj z uvedeného dôvodu sa im pokúsime dať
ucelenejší rozmer.
1

Likvidátor ako orgán sui generis
Ustanovením likvidátora do funkcie na neho prechádza pôsobnosť štatutárnych orgánov konať
v mene spoločnosti, pričom jeho úkony smerujú výlučne k likvidácii spoločnosti. Obchodný zákonník
zároveň obsahuje spôsob ustanovenia likvidátora, pričom dispozitívne ustanovenie umožňuje upraviť
si túto otázku v interných dokumentoch spoločnosti (spoločenská zmluva, zakladateľská listina,
stanovy etc.). V prípade, že sa tak nestalo, nastupuje právomoc súdu vymenovať likvidátora. Pri
vymenovaní́ nového likvidátora súd postupoval v zmysle ust. § 71 ods. 4 Obchodného zákonníka, v
zmysle ktorého vymenuje súd likvidátora z osôb, ktoré sú zapísané do zoznamu správcov podstaty
vedeného podľa osobitného predpisu, a to vzhľadom na skutočnosť, že došlo napr. k výmazu
konateľov spoločnosti, výmazu likvidátora spoločnosti a zároveň jediný spoločník nepreberá žiadne
zásielky, teda ustanovenie takejto osoby za likvidátora spoločnosti by bolo neúčelné a súd je toho
presvedčenia, že takáto osoba by riadne nevykonávala funkciu likvidátora.
Podľa ust. § 72 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
pri výkone tejto pôsobnosti plní záväzky spoločnosti, uplatňuje pohľadávky a prijíma plnenia,
zastupuje spoločnosť pred súdmi a inými orgánmi, uzaviera zmiery a dohody o zmene a zániku práv
a záväzkov. Nové zmluvy môže uzavierať len v súvislosti s ukončením nevybavených obchodov.
Likvidátor zabezpečuje priebeh poslednej fázy života spoločnosti, pretože v súlade s ust. § 68
Obchodného zákonníka zánik spoločnosti má dve etapy. V prvej etape sa spoločnosť zrušuje
2

Príspevok vznikol v rámci projektu APVV-16-0553 Premeny a inovácie konceptu kapitálových
spoločností v podmienkach globalizácie.
1

188

niektorým zo zákonom stanovených spôsobov a v druhej etape zaniká ku dňu zápisu jej výmazu do
Obchodného registra. Až do dňa výmazu trvá obchodná spoločnosť ako právnická osoba a môže teda
svojimi vlastnými úkonmi nadobúdať práva a povinnosti a má aj procesnú spôsobilosť.2 Jednou zo
základných povinností spoločnosti, ktorá vstúpila do likvidácie ku dňu svojho zrušenia, je podať návrh
na zápis zmien do obchodného registra – vstup spoločnosti do likvidácie, spolu s návrhom na zápis
zmeny obchodného mena spoločnosti a osoby likvidátora spoločnosti. Tento návrh podáva likvidátor,
ktorým môže byť fyzická, ako aj právnická osoba. Ak je likvidátorom vymenovaná právnická osoba,
vykonáva funkciu likvidátora fyzická osoba určená takouto právnickou osobou alebo likvidátorom a ak
neurčí tak, vykonáva pôsobnosť likvidátora jej štatutárny orgán. Z hľadiska predpokladov výkonu
funkcie likvidátora, hoci to ex lege z ustanovení obchodného zákonníka nevyplýva, je zrejmé, že
likvidátorom môže byť len osoba, ktorá je zároveň spôsobilá byť členom štatutárneho orgánu.
Právne postavenie spoločnosti sa s ohľadom na jej vstup do likvidácie, resp. fázu likvidácie do
určitej miery modifikuje. Spoločnosť si plní najmä povinnosti vyplývajúce z procesu likvidácie
a smeruje k jej zániku.
Z pohľadu nášho záujmu považujeme za dôležité ust. § 72 Obchodného zákonníka, ktoré
ako uvádza Ovečková, na jednej strane určuje pôsobnosť likvidátora (t. j. rozsah jeho oprávnenia ako
štatutárneho orgánu) a na strane druhej povinnosti likvidátora v rámci vykonávania likvidácie. V
zmysle predmetného ustanovenia likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii
spoločnosti, pri výkone tejto pôsobnosti plní záväzky spoločnosti, uplatňuje pohľadávky a prijíma
plnenia spoločnosti, zastupuje spoločnosť pred súdmi a inými orgánmi, uzaviera zmiery a dohody o
zmene zániku práv a záväzkov, pričom nové zmluvy môže uzavierať len v súvislosti s ukončením
podnikateľskej činnosti. Najvyšší súd Slovenskej republiky v jednom zo svojich rozhodnutí uvádza, že
výpočet aktivít likvidátora je demonštratívny a má dvojaký význam. Na jednej strane určuje pôsobnosť
likvidátor (t. j. rozsah jeho „konateľského oprávnenia“) a na druhej strane vymedzuje povinnosti
likvidátora v rámci vykonávania likvidácie…. Celá činnosť likvidátora však jednoznačne smeruje
k hospodárnemu využitiu a rýchlemu speňaženiu majetku likvidovanej spoločnosti. 3 Najvyšší súd
Českej republiky v inom rozhodnutí uvádza: „…nové zmluvy môže likvidátor uzavierať len v súvislosti
s ukončením podnikateľskej činnosti, alebo ak je to potrebné zachovaniu hodnoty majetku
spoločnosti, alebo k jeho využitiu, nejde však o pokračovanie v prevádzke podniku.“4
Kubinec ďalej uvádza, že práve likvidátor je dominantnou postavou procesu likvidácie,
domnievame sa, že v prípade funkcie likvidátora ide o funkciu sui generis5, nestotožňujeme ho s
orgánom spoločnosti a dokonca mu niektoré predpisy priznávajú procesnú subjektivitu, a to napr. v
prípade podania predmetného návrhu na konkurz, vykonáva ju fyzická alebo právnická osoba, ktorá
priamo zo zákona alebo na základe rozhodnutia súdu má pôsobnosť štatutárneho orgánu, ale je
oprávnená len na výkon úkonov smerujúcich k zániku spoločnosti. Ako sme už uviedli, likvidátorom
môže byť fyzická aj právnická osoba, v takom prípade koná v jej mene štatutárny orgán.
Likvidátorom je ex lege štatutárny orgán za podmienky, že si spoločnosť nevymenuje za
likvidátora inú osobu. Ak spoločnosť nemá vymenovaného likvidátora, súd poverí funkciou likvidátora
štatutárny orgán, jeho člena alebo spoločníka. Ak nimi zrušená spoločnosť nedisponuje vymenuje súd
za likvidátora osobu zapísanú v zozname správcov. Pôsobnosť likvidátora je určená právnym
predpisom, ktorý upravuje likvidáciu príslušného druhu právnickej osoby, likvidátor je oprávnený v
zásade na všetky právne úkony súvisiace s likvidáciou obchodnej spoločnosti a vedúce k výmazu
spoločnosti z obchodného registra. Právna úprava zodpovednosti likvidátora za výkon jeho funkcie
odkazuje na zodpovednosť štatutárnych orgánov za výkon ich funkcie, tejto formulácii však v texte
ďalej venujeme ešte náležitú pozornosť. Podľa Kubinca je len akýmsi právnym úzom, že podstatou
likvidačného procesu je postupné efektívne speňažovanie obchodného majetku zrušenej spoločnosti
alebo družstva a plnenie jej záväzkov. Je toho názoru, že likvidácia by mala prebiehať na základe
vopred vypracovaného precízneho likvidačného plánu, ktorého obsahom by mali byť, okrem iného,
všeobecné zásady likvidácie, práva a povinnosti likvidátora, schéma likvidácie, prehľad obchodného
Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 2.12. 2009, sp. zn. 1 Obdo V 43/2007.
Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 29. 1. 2008, sp. zn. 2 Cdo/215/2007.
4 Uznesenie Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 25. 11. 2015, sp. zn. 29 Cdo/4747/2014.
5 KUBINEC, M. Zrušenie obchodnej spoločnosti a družstva likvidáciou. In: Notitiae Novae Facultatis
Iuridicae Universitatis Matthiae Beli Neosolii, 7. Banská Bystrica: Právnická fakulta Univerzity Mateja
Bela, 2003. s. 51 ‒ 66.
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imania spoločnosti atď.6 Podľa Jelínka ekonomický rozbor likvidácie spoločnosti je v procese likvidácie
veľmi podstatný, pretože musí byť zrejmá výška likvidačného zostatku na konci procesu likvidácie
alebo spoločnosť musí disponovať minimálne finančnými prostriedkami na pokrytie všetkých nákladov
likvidácie vrátane uspokojenia všetkých pohľadávok. Zváženie situácie spočíva najmä v ekonomickej
analýze subjektu. Považujeme za dôležité uviesť, že likvidácia in abstracto nie je stavom krízy
obchodnej spoločnosti a po uhradení všetkých potrebných výdavkov likvidácie (i odmeny likvidátora)
a zaplatení všetkých pohľadávok vrátane všetkého ich príslušenstva voči subjektu, musí zvýšiť
likvidačný zostatok aspoň vo výške nula eur.
V súčasnosti sa však veľmi často stretávame s fenoménom, že množstvo likvidácií je
prerušených likvidátorom podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu, pretože až následne (počas
likvidácie) likvidátor zistí predlženie likvidovanej spoločnosti, podá bez zbytočného odkladu návrh na
vyhlásenie konkurzu. V tejto súvislosti si však dovoľujeme uviesť, že už pred zrušením subjektu
likvidáciou by malo byť zrejmé všetkým osobám s účasťou v spoločnosti, že mal byť zo zákona podaný
návrh na vyhlásenie konkurzu v znení súčasnej právnej úpravy podľa príslušných ustanovení zákona
o konkurze a reštrukturalizácii. Inak vzniká likvidátorovi podľa ust. § 72 ods. 2 Obchodného
zákonníka, ktorý pri výkone svojej funkcie zistí predlženie likvidovanej spoločnosti povinnosť podať
bez zbytočného odkladu návrh na vyhlásenie konkurzu. Ako uvádza M. Ďurica, súbeh konkurzného
konania a likvidácie je riešený v prospech konkurzu, pretože vyhlásením konkurzu na majetok
likvidovanej spoločnosti sa likvidácia ex lege prerušuje.7 M. Kubinec dodáva, že v praxi to znamená,
že po skončení konkurzného konania likvidátor opätovne pristúpi k likvidácii daného subjektu, a to za
predpokladu, že zostal nejaký majetok, čo je v praxi skôr zriedkavá situácia, ale mohlo by k nej dôjsť,
ak počas konkurzu na majetok spoločnosti boli vylúčené niektoré veci, práva alebo iné majetkové
hodnoty z konkurznej podstaty ako ťažko vymožiteľné pohľadávky, nepredajné veci etc. 8
Vznik a zánik funkcie likvidátora
Likvidátorom spoločnosti môže byť s účinnosťou od 1. 1. 2002 tak fyzická, ako aj právnická
osoba.9 In genere platí, že funkcia likvidátora vzniká jeho ustanovením do funkcie, resp. dňom, ktorý
je určený ako deň vzniku funkcie, pričom tento deň by mal byť zhodný s dňom zrušenia spoločnosti
a jej vstupom do likvidácie.10 V tejto súvislosti však musíme rozlišovať hneď niekoľko skutočností.
Jednak je to osoba likvidátora a jednak subjekt, ktorý ustanovil, resp. vymenoval likvidátora do
funkcie.
Funkciu likvidátora obchodnej spoločnosti vykonáva ex lege štatutárny orgán likvidovanej
spoločnosti s výnimkou situácií, kedy základné korporačné dokumenty spoločnosti spolu so
stanovami takúto možnosť vylučujú alebo upravujú inak. Ak nedôjde k zápisu na základe návrhu
spoločnosti, je príslušný registrový súd oprávnený vykonať zápis do obchodného registra
prostredníctvom konania o zosúladenie údajov v zmysle ust. § 289 a nasl. CMP. Zápis do
obchodného registra má deklaratórny účinok, pretože funkcia likvidátora vzniká dňom vstupu
spoločnosti do likvidácie.11 Likvidátorom obchodnej spoločnosti môže byť aj iná osoba ako štatutárny
orgán spoločnosti. Spoločnosť môže ustanoviť do funkcie likvidátora spoločnosti aj inú osobu, ad
exemplum právneho zástupcu obchodnej spoločnosti z radu advokátov, atď.12
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Ibidem.
ĎURICA, M. Likvidácia spoločnosti. In Patakyová, M. a kol.: Obchodný zákonník, Komentár, 4.
vydanie. Praha: C. H. Beck, 2013. s. 352.
KUBINEC, M. Zrušenie obchodnej spoločnosti a družstva likvidáciou. In: Notitiae Novae Facultatis
Iuridicae Universitatis Matthiae Beli Neosolii, 7. Banská Bystrica: Právnická fakulta Univerzity
Mateja Bela, 2003. ISBN s. 51 ‒ 66.
§ 71 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení účinnom od 1. 1. 2002.
KUBINEC, M.: Zrušenie obchodnej spoločnosti a družstva s likvidáciou. In: Notitiae Novae
Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Beli Neosolii, 7. Banská Bystrica: Právnická fakulta
Univerzity Mateja Bela, 2003, s. 54.
ĎURICA, M. Likvidácia spoločnosti. In: PATAKYOVÁ, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 5.
vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2016, s. 397 až 398.
V danom prípade funkcia likvidátora vzniká jeho ustanovením do funkcie, resp. dňom uvedeným
v rozhodnutí spoločníkov, ktorý by mal byť zhodný s dňom zrušenia spoločnosti a jej vstupu do
likvidácie. Aj v tomto prípade dochádza k zápisu likvidátora do obchodného registra, pričom
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Funkcia likvidátora spoločnosti zaniká na základe viacerých objektívnych a subjektívnych
skutočností. V prvom rade je jednoznačné, že funkcia likvidátora zaniká jeho smrťou a obmedzením
spôsobilosti na právne úkony v prípade, ak je likvidátorom fyzická osoba. Ak je likvidátorom
spoločnosti právnická osoba, ktorá zanikne s právnym nástupcom, tak ďalej funkciu vykonáva tento
právny nástupca, prípadne všetci právni nástupcovia, ak ich je viac. V prípade, že likvidátor ako
právnická osoba zaniká bez právneho nástupcu, jej zánikom dochádza aj k zániku funkcie
likvidátora.13
Obchodný zákonník pozná aj ďalšie spôsoby zániku funkcie likvidátora, a to odvolanie
z funkcie a vzdanie sa funkcie. Opätovne musíme rozlišovať, či bol likvidátor do funkcie ustanovený
rozhodnutím spoločníkov alebo bol vymenovaný súdom. Ak bol likvidátor vymenovaný súdom, nie je
oprávnený vzdať sa tejto funkcie, avšak Obchodný zákonník mu umožňuje, aby podal na súd návrh
na odvolanie z funkcie odôvodnený tým, že nikto od neho nemôže spravodlivo žiadať, aby vykonával
túto funkciu. Ak likvidátora do funkcie ustanovil jediný spoločník, resp. spoločníci spoločnosti, je
oprávnený vzdať sa funkcie likvidátora, pričom vzdanie sa funkcie musí doručiť spoločnosti.
Doručením spoločnosti sa vzdanie funkcie likvidátora považuje za účinné. Likvidátor, ktorý odstúpil
zo svojej funkcie, má povinnosť upozorniť likvidovanú spoločnosť v prípade, že jej hrozí vznik škody
a odporučiť jej opatrenia na zabránenie vzniku škody. Obchodný zákonník tiež uvádza, že návrh na
odvolanie likvidátora z funkcie môže podať na súd akákoľvek osoba, ktorá na tom má právny záujem,
pričom nie je rozhodujúce, akým spôsobom bol likvidátor ustanovený do funkcie. Pri podaní takéhoto
návrhu osoba musí preukázať nielen právny záujem na odvolaní likvidátora z funkcie, ale aj
skutočnosť, že likvidátor porušuje povinnosti vyplývajúce mu z príslušných právnych predpisov.
V každom prípade ak by došlo k zániku funkcie likvidátora akýmkoľvek z týchto spôsobov, má subjekt,
ktorý rozhodol o zániku jeho funkcie, resp. subjekt, ktorý ho ustanovil do funkcie povinnosť nahradiť
ho novým likvidátorom. To neplatí v prípade, ak funkciu likvidátora vykonáva viacero osôb, pričom
k zániku funkcie nedošlo u všetkých týchto osôb.14
V prípade, že likvidátora ustanovuje do funkcie valné zhromaždenie, resp. jediný spoločník
spoločnosti s ručením obmedzeným,15 tak ako likvidátor do úvahy pripadá člen štatutárneho orgánu,
spoločník spoločnosti alebo ako sme už uviedli právny zástupca spoločnosti. Samozrejme, do funkcie
je možné ustanoviť aj viacerých likvidátorov, pričom je potrebné vymedziť aj spôsob ich konania.
V prípade, keď likvidátora do funkcie ustanovuje súd, tak ako likvidátor pripadá do úvahy opäť člen
štatutárneho orgánu alebo spoločník spoločnosti, avšak, keď nie je možné za likvidátora ustanoviť ani
jednu z týchto osôb, súd do funkcie likvidátora ustanoví osobu zapísanú v zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.16 To znamená, že ak spoločnosť, resp.
jej spoločníci rozhodli o zrušení spoločnosti a vstupe do likvidácie, pričom neustanovili do funkcie
likvidátora spoločnosti, súd vymenuje likvidátora spoločnosti, pričom primárne do funkcie likvidátora
vymenuje spoločníka spoločnosti, jej štatutárny orgán alebo člena jej štatutárneho orgánu, ich súhlas
nie je potrebný. Ak súd nemôže ustanoviť do funkcie likvidátora žiadnu z týchto osôb, do funkcie
ustanoví správcu zapísaného v zozname správcov. Rovnako postupuje súd aj vtedy, keď likvidovaná
spoločnosť nemá ustanovený štatutárny orgán. Druhou situáciou, keď súd rozhoduje o vymenovaní
likvidátora, je zrušenie spoločnosti a nariadenie jej vstupu do likvidácie súdom. Aj v tomto prípade súd
primárne za likvidátora spoločnosti určí jej spoločníka, štatutárny orgán, resp. jeho člena, pričom sa
opätovne nevyžaduje súhlas takejto osoby. Až keď nie je možné ustanoviť ani jednu z týchto osôb za
likvidátora určí správcu zapísaného v zozname správcov.17
Z pohľadu zániku funkcie likvidátora Najvyšší súd Slovenskej republiky sa v jednom zo svojich
rozhodnutí v súvislosti s podaním návrhu na odvolanie likvidátora spoločnosti zaoberal
extraordinárnou situáciou, keď súd prvého stupňa, príslušný registrový súd, vyzval navrhovateľa na
zápis má rovnako deklaratórny charakter.
ĎURICA, M. Zrušenie, likvidácia a zánik obchodných spoločností (3. časť). In: Justičná revue.
Roč. 56, č. 1 (2004), s. 19.
14 ĎURICA, M. Likvidácia spoločnosti. In Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník, Komentár, 4.
vydanie. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 397 a 399.
15 § 153 v nadväznosti na § 132 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov.
16 § 71 ods. 1, 2 a 4 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
17 § 71 ods. 1, 2 a 4 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
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zaplatenie súdneho poplatku, pričom analogicky odkázal na položku 2 písm. b) sadzobníka súdnych
poplatkov uvedeného v prílohe zákona SNR č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis
z registra trestov18, pretože tento sadzobník osobitne neupravuje výšku súdneho poplatku pre návrh
na odvolanie likvidátora z funkcie. Odvolací súd, príslušný krajský súd, sa stotožnil s názorom
registrového súdu. Odôvodnil to tým, že vzťah medzi likvidátorom a spoločnosťou je
obchodnoprávnym vzťahom tzv. absolútnym obchodom v zmysle ust. § 261 ods. 3 Obchodného
zákonníka19, a preto možno analogicky vychádzať z položky 2 písm. b) sadzobníka, ktorá sa
týka návrhu na začatie konania v obchodných veciach, hoci nejde o sporové konanie. Najvyšší súd
Slovenskej republiky obe rozhodnutia zrušil a vec vrátil registrovému súdu s tým, že v danej veci ide
o pôsobnosť registrového súdu a prejednáva sa vec týkajúca sa registrového konania, ktorá je
nesporová, a preto nie je možné analogicky použiť položku 2 písm. b) sadzobníka, ale je nutné
analogicky použiť položku 17 sadzobníka, ktorá upravuje poplatky vo veciach obchodného registra.
Najvyšší súd Slovenskej republiky zároveň vyslovil názor, že registrový súd mal analogicky použiť
položku 17 písm. c) sadzobníka na vyrubenie súdneho poplatku v tejto veci.20
4

Vzťah likvidátora k štatutárnemu orgánu
Súčasná právna úprava tak zreteľne reflektuje skutočnosť, že likvidátor ako orgán spoločnosti
by mal spĺňať určité požiadavky na výkon tejto funkcie. Podobnou otázkou sa zaoberal Dvořák, podľa
ktorého by mal likvidátor spĺňať rovnaké požiadavky ako členovia štatutárneho orgánu, a to aj napriek
tomu, že likvidátora spoločnosti považuje za orgán sui generis. Je toho názoru, že vzhľadom
na ochranu spoločnosti, jej spoločníkov a veriteľov musia členovia štatutárneho orgánu spĺňať určité
požiadavky, a práve preto by tieto požiadavky mal spĺňať aj likvidátor, pretože jeho ustanovením do
funkcie na neho prechádza značná časť pôsobnosti štatutárneho orgánu.21 S uvedeným názorom sa
v minulosti stotožnil aj Kubinec s tým, že súd by mal mať pri ustanovovaní likvidátora do funkcie
možnosť ustanoviť odborne spôsobilú osobu, akou je napríklad správca konkurznej podstaty. 22
Neskôr (ako sme už uviedli v predchádzajúcom texte príspevku) bol do súčasnej právnej úpravy
inkorporovaný postup súdu pri ustanovovaní likvidátora do funkcie, pre prípady kedy nie je možné za
likvidátora ustanoviť člena štatutárneho orgánu ani spoločníka spoločnosti, možno za likvidátora
vymenovať osobu zapísanú v zozname správcov23, ktorého odbornú spôsobilosť možno dôvodne
prezumovať.
K vzájomnej korelácii likvidátora a štatutárneho orgánu v určitej podobe zaujal stanovisko toho
času (ešte v roku 1993) aj Krajský obchodný súd v Brne, ktorý sa v jednom zo svojich rozhodnutí
vyjadril, že „Plná moc udelená likvidátorom spoločnosti s ručením obmedzeným bývalým konateľom
likvidovanej spoločnosti, aby samostatne robili právne úkony menom likvidovanej spoločnosti, je
porušením povinnosti likvidátora, a teda dôvodom k jeho odvolaniu a nahradeniu inou osobou
v súlade s ustanovením § 71 ods. 4 Obchodného zákonníka.“24. Podľa Holeyšovského význam tohto
rozhodnutia spočíva v právnej vete: „Splnomocnením konateľov likvidovanej spoločnosti na konanie
v mene spoločnosti sa likvidátor dopustil hrubého porušenia jeho povinností, pričom obchádza zákon
v tom zmysle, že marí samotný zmyslel likvidácie a ohrozuje záujmy tretích osôb a navrhovateľa.“25
K dogme personalizovaného výkonu funkcie likvidátora Eliáš v nadväznosti na uvedené
rozhodnutie uvádza, že v určitých prípadoch je možné, a dokonca v niektorých prípadoch aj vhodné,
18
19
20
21

22

23

24
25

Pozn. autora: Položka 2 sadzobníka súdnych poplatkov bola zrušená s účinnosťou od 1. 1. 2009.
Pozn. autora: V súčasnosti ust. § 261 ods. 6 obchodného zákonníka.
Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, zo dňa 29. 1. 2009, sp. zn.: 1 Obdo 24/2008.
DVOŘÁK, T. K Některým otázkám spojeným s osobou likvidátora kapitálových obchodních
společností. In: Právník. Roč. 139, č. 8 (2000), s. 754 až 755.
KUBINEC, M. Zrušenie obchodnej spoločnosti a družstva s likvidáciou. In: Notitiae Novae
Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Beli Neosolii, 7. Banská Bystrica: Právnická fakulta
Univerzity Mateja Bela, 2003, s. 63.
Správcom je tak fyzická, ako aj právnická osoba, ktorá je zapísaná v zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 8/2005 Z. z.
o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Uznesenie Krajského obchodného súdu v Brne, zo dňa 20. 12. 1993, sp. zn.: 11 Cm 975/93.
HOLEYŠOVSKÝ, M. Obchodní judikatura. První díl. Praha: Newsletter Praha sdružení vydavatelů
odborné literatury, Ing. Jaromír Hink – Vydavatelství, 1996, s. 151.
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aby likvidátor pri výkone svojej funkcie splnomocnil na zastupovanie inú osobu.26 Na jeho názor
nadviazal Dvořák, ktorý uvádza, že likvidátor je oprávnený počas výkonu svojej funkcie nechať sa
zastúpiť ad hoc na základe plnej moci, avšak nemôže splnomocniť osobu na celý výkon svojej funkcie,
pričom by bol likvidátorom len „formálne“ a likvidáciu by de facto vykonávala iná osoba.27
Ústavný súd Slovenskej republiky sa v jednom z konaní zaoberal procesnou legitimáciou
sťažovateľky. Z odôvodnenia uvádzame:„…Z predloženej plnej moci vyplývalo, že plná moc bola
udelená v čase, keď sťažovateľka (obchodná spoločnosť) bola ešte stále v konkurze a navyše aj v
likvidácii“.28 Plná moc je podpísaná predsedom predstavenstva a ďalším členom predstavenstva. Z
uvedeného nepochybne vyplýva, že plná moc je podpísaná štatutármi spoločnosti, pričom táto
spoločnosť je v konkurze a „likvidácii“. Na túto skutočnosť pritom upriamil pozornosť ešte predtým
Najvyšší súd Slovenskej republiky v napadnutom uznesení, v rámci ktorého preskúmaval oprávnenie
týchto osôb konať v mene spoločnosti a konštatoval, že ako vyplýva z obsahu spisu, predmetný návrh
v mene žalovanej obchodnej spoločnosti v konkurze podpísali ako predseda predstavenstva a ako
členka predstavenstva. Rovnaké osoby tiež plnou mocou splnomocnili advokátku na podanie
dovolania proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave a na zastupovanie v predmetnom dovolacom
konaní. Ústavný súd tak v odôvodnení uvádza, že: „...uvedení členovia štatutárneho orgánu úpadcu
však neboli oprávnení v tejto veci konať v mene žalovanej obchodnej spoločnosti, a to jednak preto,
že v dôsledku vstupu obchodnej spoločnosti do likvidácie prešla pôsobnosť štatutárneho orgánu konať
v mene spoločnosti na ustanoveného likvidátora (§ 70 ods. 3 Obchodného zákonníka) a zároveň
vyhlásením konkurzu prešla časť tejto pôsobnosti, ktorá zahŕňa oprávnenie nakladať s majetkom
podliehajúcim konkurzu a oprávnenie konať za úpadcu vo veciach týkajúcich sa tohto majetku z
likvidátora na správcu (§ 44 ods. 6 ZoKR). Preto aj keby návrh na obnovu konania podpísal ako
likvidátor žalovanej obchodnej spoločnosti, išlo by rovnako o návrh podaný neoprávnenou osobou.“29
V nadväznosti na uvedené zistenia ústavný súd konštatuje, že splnomocnenie na zastupovanie
sťažovateľky je podpísané osobami, ktoré nie sú oprávnené konať v mene sťažovateľky, ktorá je v
likvidácii, pretože v zmysle ustanovenia § 70 ods. 3 Obchodného zákonníka ustanovením likvidátora
do funkcie prechádza na neho pôsobnosť štatutárneho orgánu konať v mene spoločnosti podľa § 72.
Ak je ustanovených viacero likvidátorov a z ich ustanovenia nevyplýva nič iné, má túto pôsobnosť
každý z likvidátorov. Vychádzajúc z uvedeného ústavný súd konštatuje, že sťažnosť podpísali osoby,
ktoré nemajú oprávnenie konať v mene sťažovateľky, preto v súlade so stabilnou judikatúrou (III. ÚS
41/00, I. ÚS 43/98, II. ÚS 128/95) dospel k záveru, že sťažnosť bola podaná zjavne neoprávnenou
osobou, teda subjektom, ktoré nemá oprávnenie zastupovať spoločnosť v konaní pred súdmi, a tým
ani v konaní pred ústavným súdom a z tohto dôvodu Ústavný súd Slovenskej republiky sťažnosť
sťažovateľky odmietol ako podanú zjavne neoprávnenou osobou.
Vzhľadom na uvedené uvádzame, že v susednej Českej republike zákon č. 89/2012 Sb.
Občanský zákoník v znení neskorších predpisov výslovne v ust. § 188 ustanovuje zákaz týkajúci sa
konania nad rámec likvidácie. To znamená, že okamihom vstupu spoločnosti do likvidácie nastáva
situácia, keď za ňu nie je oprávnený konať nikto nad rámec ustanovený týmto zákonom, a to
momentom, odkedy sa o vstupe do likvidácie tejto spoločnosti dozvedel, mal dozvedieť alebo mohol
dozvedieť. Takže každý, kto zastupuje spoločnosť, je povinný konať v súlade s účelom a cieľom
likvidácie, pričom môže konať len v takom rozsahu, v akom mu to dovoľuje tento zákon.30 Vo vzťahu
k výkonu funkcie s odbornou starostlivosťou a zodpovednosťou za výkon funkcie likvidátora
považujeme za vhodné stotožniť sa s názorom Dvořáka, ktorý zastáva názor, že likvidátor spoločnosti
by mal pri vykonávaní svojej funkcie postupovať s odbornou starostlivosťou, pričom uvedené možno
abstrahovať nielen zo znenia ust. § 66 ods. 6 Obchodného zákonníka, ktoré ustanovuje, že právna
úprava mandátnej zmluvy v Obchodnom zákonníku sa primerane použije na úpravu vzťahu medzi
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ELIÁŠ, K.: K některým otázkám odpovědnosti reprezentantů kapitálových společností. In: Právník,
č. 4, 1999, s. 303 ‒ 306.
DVOŘÁK, T.: K některým otázkám spojeným s osobou likvidátora kapitálových obchodních
společností. In: Právník. Roč. 139, č. 8 (2000), s. 772.
Keďže vyhlásením konkurzu na majetok likvidovanej spoločnosti sa likvidácia ex lege prerušuje.
Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 116/2017-1 zo dňa 21. 2. 2017.
HUSÁR, J. Úprava likvidácie právnickej osoby v SR a ČR. In: Justičná revue. Roč. 65, č 2 (2013),
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spoločnosťou a jej orgánom, ak zo zmluvy o výkone funkcie tohto orgánu alebo zo samotného
Obchodného zákonníka nevyplýva inak a súčasne ust. § 567 Obchodného zákonníka ustanovuje
povinnosť mandatára, teda orgánu spoločnosti, konať s odbornou starostlivosťou.31 Z hľadiska
zodpovednosti likvidátora za výkon jeho funkcie Obchodný zákonník explicitne ustanovuje, že
likvidátor za výkon svojej funkcie zodpovedá v takom rozsahu, v akom za výkon svojej funkcie
zodpovedajú členovia štatutárneho orgánu. To znamená, že likvidátor spoločnosti s ručením
obmedzeným zodpovedá za výkon svojej funkcie podľa ust. § 757 v nadväznosti na ust. § 373 a nasl.
Obchodného zákonníka o všeobecnej zodpovednosti za škodu a taktiež v zmysle ust. § 135a o
zodpovednosti konateľov spoločnosti s ručením obmedzeným.32 Relácia medzi likvidátorom
a likvidovanou spoločnosťou nie je výslovne definovaná súčasnou právnou úpravou, môžeme ju však
odvodiť zo znenia ust. § 66 ods. 6 Obchodného zákonníka, ktoré upravuje orgány spoločnosti, resp.
ich členov. Už v úvode príspevku sme čitateľovi naznačili, že likvidátor je orgán spoločnosti, avšak
s prívlastkom „sui generis“. To znamená, že likvidátora chápeme ako orgán spoločnosti, resp. ako
člena orgánu spoločnosti v prípade, že bolo do funkcie likvidátora ustanovených viac likvidátorov.
Z tohto dôvodu sa domnievame, že vzťah medzi spoločnosťou a likvidátorom sa spravuje v súlade s
ust. § 66 ods. 6 ustanoveniami Obchodného zákonníka o zmluve mandátnej, aj keď medzi
spoločnosťou a likvidátorom možno uzavrieť priamo zmluvu o výkone funkcie likvidátora ako
inominátnu zmluvu podliehajúcu ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka.33 Josková uvádza, že
likvidácia je proces chrániaci veriteľov i spoločníkov, a preto je likvidátor povinný rešpektovať pri
výkone svojej funkcie nasledujúce princípy: ochrana veriteľov, ochrana spoločníkov a zachovanie
plynulého priebehu likvidácie. Ďalej uvádza, že rovnako ako volené orgány spoločnosti je povinný pri
výkone svojej funkcie postupovať s odbornou starostlivosťou, čo nevyhnutne súvisí aj
s rešpektovaním už uvedených princípov. 34
Pôsobnosť likvidátora
Pôsobnosť likvidátora ex lege je vymedzená ustanovením, ktoré Dvořák nazýva v tomto
kontexte generálnou klauzulou spočívajúcou v ust. § 72 ods. 1 (prvá veta) „Likvidátor robí v mene
spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti“ a taktiež stanovením jednotlivých
partikulárnych povinností.35 Ab initio môžeme konštatovať, že likvidátor koná v mene spoločnosti len
v rozsahu účelu likvidácie spoločnosti.36 Jeho cieľom je tak vysporiadať vzťahy likvidovanej
spoločnosti s tretími subjektami a s vlastnými spoločníkmi s odkazom na rozdelenie likvidačného
zostatku, a tým umožniť zánik spoločnosti. Jednotlivé povinnosti likvidátora však môžeme rozdeliť do
niekoľkých množín. A prima facie ide o úkony, ktorými dochádza k faktickému ukončovaniu vzťahov
spoločnosti a najmä k ukončovaniu jej činnosti. Do tejto kategórie by sme zaradili plnenie záväzkov
likvidovanej spoločnosti, uplatňovanie pohľadávok a s tým súvisiace prijímanie plnení, zastupovanie
likvidovanej spoločnosti navonok, aj pred príslušnými súdmi a inými orgánmi, uzatváranie zmierov
a dohôd o zmene, prípadne zániku práv a záväzkov likvidovanej spoločnosti či uzatváranie nových
zmlúv s cieľom ukončiť aktívne obchody. Do tejto skupiny by sme mohli tiež zaradiť povinnosť
likvidátora podať návrh na vyhlásenie konkurzu likvidovanej spoločnosti v prípade, ak zistí, že
spoločnosť je predlžená.37 A tempo, ide o kategóriu notifikačných povinností voči tretím osobám.
Sem zaraďujeme povinnosť likvidátora oznámiť veriteľom likvidovanej spoločnosti, že spoločnosť
vstúpila do likvidácie. Keďže sa môže stať, že účtovná a iná evidencia spoločnosti nie je úplná
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a likvidátor tak nemusí mať prehľad o všetkých veriteľoch likvidovanej spoločnosti, musí zabezpečiť,
aby sa o likvidácii spoločnosti dozvedeli aj takíto možní veritelia, a preto má povinnosť oznámiť vstup
spoločnosti do likvidácie aj prostredníctvom zverejnenia výzvy v Obchodnom vestníku38 s tým, že si
veritelia majú prihlásiť pohľadávky voči likvidovanej spoločnosti. Lehota na prihlásenie pohľadávok
musí byť aspoň trojmesačná.39 Po tretie sú to povinnosti súvisiace s účtovníctvom likvidovanej
spoločnosti. Likvidátor spoločnosti plní tieto povinnosti počas celého priebehu likvidácie. Pri vstupe
spoločnosti do likvidácie má likvidátor povinnosť zostaviť tzv. likvidačnú účtovnú súvahu, a to ku dňu
vstupu do likvidácie. Z likvidačnej účtovnej súvahy likvidátor zistí stav majetku spoločnosti, či likvidácia
prichádza do úvahy v tom zmysle, že je možné zabezpečiť uspokojenie veriteľov.40 V prípade, že
spoločník spoločnosti si od likvidátora vyžiada informácie týkajúce sa imania spoločnosti, je likvidátor
povinný mu tieto informácie poskytnúť. V čase skončenia likvidácie likvidátorovi vzniká povinnosť
zostaviť účtovnú závierku, a to ku dňu skončenia likvidácie. Likvidátor vyhotoví konečnú správu
likvidátora a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku, ktorý zostal po skončení likvidácie,
likvidačného zostatku, pričom všetky tieto tri dokumenty súvisiace s ukončením likvidácie musia byť
schválené príslušným orgánom spoločnosti, valným zhromaždením, resp. jediným spoločníkom
vykonávajúcim funkciu valného zhromaždenia v súlade s ust. § 132 Obchodného zákonníka. V tejto
súvislosti Obchodný zákonník oprávňuje likvidátora na to, aby zvolal valné zhromaždenie
spoločníkov, ktoré má schváliť účtovnú závierku, konečnú správu likvidátora a návrh na rozdelenie
likvidačného zostatku. Ak by nastala situácia, že ani po opakovanej výzve likvidátora nedôjde
k schváleniu týchto dokumentov, resp. nedôjde ani k vyjadreniu sa spoločníkov k týmto dokumentom
v ich potrebnom počte, uplatní sa zákonná fikcia schválenia účtovnej závierky, konečnej správy
likvidátora a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku, a to po uplynutí jedného mesiaca odkedy
likvidátor doručil spoločníkom opätovnú výzvu alebo odkedy sa konalo zasadnutie orgánu, ktorý mal
tieto dokumenty schváliť. Likvidátor následne uloží likvidačný zostatok do notárskej úschovy v súlade
s ust. § 65 a nasl. zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení
neskorších predpisov.41 V prípade, že počas likvidácie dôjde k pochybnostiam o nejakej pohľadávke
veriteľa a je možné predpokladať v tomto smere súdne konanie, je likvidátor povinný zabezpečiť
vyplatenie tejto v budúcnosti možno oprávnenej pohľadávky a až následne po jej zabezpečení je
možné vyplatiť spoločníkom ich podiely na likvidačnom zostatku. 42 Týmto úkonom dochádza reálne
k ukončeniu likvidácie. Na záver opomenúť nemožno ani povinnosti likvidátora voči registrovému
súdu, nakoľko likvidátor má povinnosť zabezpečovať priebežnú aktualizáciu údajov zapísaných
v obchodnom registri o spoločnosti. Do obchodného registra zapisuje uvedené skutočnosti na základe
návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti do obchodného registra.43 V tomto návrhu
uvedie deň, ku ktorému bola spoločnosť zrušená a vstup do likvidácie k tomuto dňu. Likvidátor ako
sme už uviedli v predchádzajúcom texte. Takisto navrhne zapísať seba, ako osobu
likvidátora. V súvislosti s likvidáciou navrhne aj zápis zmeny obchodného mena s dodatkom „v
likvidácii“.44Likvidátor spoločnosti má povinnosť podať aj návrh na výmaz spoločnosti z obchodného
Tejto problematike sa budeme venovať v nasledujúcej podkapitole.
§ 73 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
40 ĎURICA, M. Zrušenie, likvidácia a zánik obchodných spoločností (3. časť). In: Justičná revue.
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registra. Obchodný zákonník pritom určuje lehotu, v rámci ktorej je likvidátor povinný podať návrh na
výmaz zapísanej osoby z obchodného registra.45 Za výkon funkcie likvidátora mu prináleží odmena,
pod ktorou môžeme rozumieť pohľadávku likvidátora voči likvidovanej spoločnosti. Obchodný
zákonník v tejto veci výslovne ustanovuje, že orgán, ktorý ustanovil likvidátora do funkcie zároveň
určuje jeho odmenu. Platí však, že likvidátor a spoločnosť sa na výške odmeny dohodnú, a to z toho
dôvodu, že spoločnosť by mohla sama určiť neprimeranú výšku odmeny likvidátora. 46 V prípade
ustanovenia likvidátora súdom má nárok na odmenu za výkon svojej funkcie a na náhradu
primeraných výdavkov súvisiacich s výkonom funkcie. O výške odmeny sa likvidátor dohodne so
spoločnosťou, pričom ak k dohode nedôjde, likvidátor podá návrh na súd na určenie jeho odmeny.
V prípade, že o výške odmeny likvidátora rozhoduje príslušný registrový súd, postupuje sa v súlade
s ust. § 304 a nasl. CMP.47 Ako sme už uviedli, súd má zároveň právomoc rozhodnúť o výške odmeny
likvidátora, ak nedôjde k dohode medzi ním menovaným likvidátorom a orgánom spoločnosti.
V minulosti, konkrétne do roku 2004, absentovala však jednoznačná úprava toho, v akej výške má
súd odmenu priznať, preto zákonodarca pristúpil k prijatiu všeobecne záväzného právneho predpisu,
pričom platí, že odmena likvidátora a náhrada jeho výdavkov sú hradené výlučne z majetku
spoločnosti. Podľa § 75 ods. 7 Obchodného zákonníka podrobnosti o určení výšky výdavkov a
odmeny za výkon funkcie likvidátora ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorým je vyhláška
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 526/2004 Z. z. o určení výšky výdavkov a odmeny
za výkon funkcie likvidátora v znení neskorších predpisov.48
ZÁVER
Cieľom príspevku je poskytnúť komplexný pohľad na pôsobnosť likvidátora ako orgánu sui
generis. Vzhľadom na penzum práv a povinností plynúcich likvidátorovi z výkonu funkcie, sme sa
v príspevku zamerali len na parciálne hypotézy a jednou z nich bola aj vzájomná korelácia pôsobnosti
likvidátora a štatutárneho orgánu.
Môžeme konštatovať, že hoci na likvidátora prechádza pôsobnosť štatutárneho orgánu konať
v mene spoločnosti, nemožno dospieť k záveru, že vymenovaním sa likvidátor stáva štatutárnym
orgánom spoločnosti. Ten vymenovaním likvidátora nezaniká a vykonáva ďalej činnosti v tom
rozsahu, ktoré neprešli na likvidátora. Na likvidátora prechádza pôsobnosť robiť úkony v mene
spoločnosti smerujúce k likvidácii spoločnosti a štatutárny orgán je aj naďalej oprávnený konať v mene
spoločnosti, napr. na zvolanie valného zhromaždenia. Ďalej štatutárny orgán zaisťuje eo ipso dohľad
nad výkonom funkcie likvidátora (ak spoločnosť nemá zriadený napr. kontrolný orgán) a v podstate
dohliada na plynulý priebeh likvidácie (v prípade ak by likvidátor nemohol ďalej zabezpečovať výkon
svojej funkcie). V neposlednom rade nemožno opomenúť ani situáciu kedy by v spore konal v mene
spoločnosti ak by žalovaným bol práve likvidátor pre porušovanie povinností pri výkone svojej funkcie
a to z dôvodu zjavného konfliktu záujmov.
Štatutárny orgán teda aj naďalej koná v mene spoločnosti s ohľadom na tie úkony, ktoré
nesmerujú k likvidácii spoločnosti, a vykonáva činnosti smerom dovnútra spoločnosti. Nakoľko však
v procese likvidácie je činnosť spoločnosti obmedzená len na úkony smerujúce k jej likvidácii a
napokon zániku t.j. výmazu z obchodného registra, v praxi to znamená, že frekventovane je
6

zápis týchto skutočností vykoná príslušný registrový súd.
Uvedená lehota predstavuje 90 dní odo dňa schválenia likvidačných dokumentov, tj. účtovnej
závierky, konečnej správy likvidátora a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku. Tieto
dokumenty je likvidátor povinný priložiť k návrhu do obchodného registra.
46 ĎURICA, M. Likvidácia spoločnosti. In: PATAKYOVÁ, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 5.
vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2016, s. 408.
47 § 75 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
48 Ustanovujúc, že základom na určenie odmeny likvidátora (viacerých likvidátorov) za vykonanie
likvidácie je majetkový zostatok, ktorý vyplynie z likvidácie pred určením odmeny likvidátora, t. j.
„likvidačný majetok“ a v prípade dodatočnej likvidácie základom na určenie odmeny likvidátora za
vykonanie dodatočnej likvidácie je likvidačný majetok, ktorý vyplynie z dodatočnej likvidácie.
Minimálna výška odmeny likvidátora predstavuje sumu 33,19 €, pričom súd ju môže zvýšiť až do
výšky 165,97 €, zvyčajne však dochádza k výpočtu odmeny likvidátora podľa stanovených
percentuálnych bodov z príslušnej sumy základu v súlade s ust. § 3 vyhlášky.
45
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pôsobnosť štatutárneho orgánu významne oklieštená. Napriek uvedenému, ak by však došlo k zániku
funkcie člena štatutárneho orgánu aj v procese likvidácie je spoločnosť povinná v rámci zachovania
funkcie zvoliť nového člena štatutárneho orgánu.
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DOPAD KOLABORATÍVNEJ EKONOMIKY NA PROBLEMATIKU
ZAMESTNANENCKÝCH DIEL
Denisa Nevická1, Petra Žárská
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Zdieľaná ekonomika so sebou neprináša len pravidelne pertraktované fenomény ako Uber
či Airbnb, no vo veľkej mierne ovplyvnila aj činnosť reklamných agentúr a grafických dizajnérov.
Autorky sa v článku rozhodli venovať problematike stránky Behance, prostredníctvom ktorej je možné
vyhľadať prácu grafických dizajnérov, osloviť dizajnéra, ktorého práca sa agentúre typovo najviac hodí
a následne s vybraným dizajnérom uzavrieť dohodu o vykonaní práce na vytvorenie grafického diela.
Autorky poskytujú pohľad na problematiku takto vytvoreného diela a venujú sa úvahe, či dielo
vytvorené prostredníctvom dohody o vykonaní práce ešte možno považovať za zamestnanecké.
Abstract: The Shared Economy does not bring only regularly perceived phenomena like Uber or
Airbnb, but it also has a major influence on the activity of advertising agencies and graphic designers.
The authors decided to focus on the Behance site, that enables owners of the agencies to find the
work of graphic designers, to contact a designer whose work is most suitable for the agency, and then
to sign a working agreement with a designer to perform certain graphic work. The authors give an
insight into the issue of the work thus created and consider whether the work created through an
employment agreement can still be regarded as employee’s work.
Kľúčové slová: zamestnanec, dielo, zamestnávateľ, dohoda o vykonaní práce, autorské práva,
zdieľaná ekonomika.
Key words: employee, work, employer, work agreement, copyright, shared economy.
Úvod
Zdieľaná ekonomika, známa aj ako kolaboratívna, je trendová obchodná koncepcia, ktorá
zdôrazňuje schopnosť a zároveň možnú preferenciu jednotlivcov, požičiavať si, zdieľať ponúkať tovar
či službu. Najdôležitejšími kritériami pre zdieľanie ekonomiky je to, že umožňuje jednotlivcom speňažiť
aktíva, ktoré sa plne nevyužívajú. S príchodom internetu, mobilných telefónov a aplikácií začala
zdieľaná ekonomika čoraz viac prerážať aj na slovenský trh.
Rastúci počet mobilných platforiem, ktoré účinne spájajú ľudí ponúkajúcich určité tovary,
služby alebo zručnosti tým, ktorí uvedenými nedisponujú, umožňuje jednotlivcom inzerovať a ponúkať
tovary a služby, ktoré boli predtým poskytované veľkými spoločnosťami. Možno najznámejším
príkladom zdieľajúcej ekonomiky je eBay, ktorý poskytuje zákazníkom jednoduchý spôsob, ako sa
stať predajcami. Medzi ďalšie častokrát pertraktované príklady patrí Airbnb či Uber. Na účely
predmetného článku sa autorky rozhodli venovať menej známej platforme s názvom Behance, ktorá
umožňuje grafickým dizajnérom zverejňovať ich grafické práce. Platforma Behance funguje ako
reklama a katalóg grafických dizajnérov v online svete. Reklamné agentúry sa môžu kedykoľvek do
systému Behance prihlásiť a prezerať si práce jednotlivých grafických dizajnérov. Za poplatok majú
možnosť konkrétneho grafického dizajnéra aj skontaktovať. Behance tak pre reklamné agentúry
nahrádza zložitý proces „headhuntingu“ grafických dizajnérov, a to efektívnym spôsobom selekcie na
základe už odvedenej práce prostredníctvom niekoľkých kliknutí a minimálneho poplatku. Platforma
už neposkytuje agentúram a dizajnérom možnosť priameho objednania služby dizajnéra. Tá je
ponechaná na dohode medzi dizajnérom a agentúrou. Najčastejšie tak v praxi na Slovensku
1

Príspevok bol autorkou vypracovaný v rámci projektu Zamestnávanie mladých ľudí v čase
hospodárskych zmien vo svetle migračnej krízy – nové výzvy pre politiku trhu práce Projekt VEGA,
reg. Č. 1/0908/17
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dochádza k uzavretiu dohody o vykonaní práce medzi agentúrou a grafickým dizajnérom na
vykonanie konkrétneho diela. Možno však takéto dielo ešte stále hodnotiť ako zamestnanecké? Je
grafický dizajnér pri výkone svojej práce prostredníctvom dohody o vykonaní práce dostatočne
chránený? Aj týmto otázkam sme sa v článku rozhodli podrobnejšie venovať.
.
2
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sú jednou zo základných foriem
výkonu závislej práce v rámci pracovnoprávnych vzťahov. Ich úpravu je možné nájsť v deviatej časti
zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“),
pričom sa jedná o inštitút, ktorý je typický pre územie Českej republiky a Slovenskej republiky. Dohody
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sú podporným zmluvným typom k výkonu práce
v základnom pracovnom pomere. Svojou flexibilitou majú blízko aj k atypickým formám
zamestnávania, nejde však o inštitúty totožné. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovnej
činnosti sú inštitútom sui generis, ktorý v pracovnom práve slúži na pokrytie výnimočne vykonávaných
činností. Zákonník práce ustanovuje tri typy dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného
pomeru, a to dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o brigádnickej práci
študentov. Uzavrieť niektorý z typov dohôd o vykonaní práce je možné výlučne s fyzickou osobou.
V rámci zmluvných vzťahov založených niektorou zo spomínaných dohôd dochádza v praxi aj
k vzniku autorských diel.
Pracovná úloha, respektíve záväzok vykonať určitý druh práce alebo vykonávať dohodnuté
činnosti pre zamestnávateľa sú základnou charakteristickou črtou dohôd o vykonaní práce.
Zamestnanec sa zaväzuje vykonať všetky potrebné kroky k tomu, aby jeho pracovná činnosť viedla
k vytvoreniu výsledku, ktorý zamestnávateľ požaduje, pričom tento výsledok si vopred dohodnú
v dohode o vykonaní práce, alebo sa dohodnú na činnosti, ktorú bude zamestnanec pre
zamestnávateľa vykonávať, a to v dohode o brigádnickej práci študentov alebo v dohode o pracovnej
činnosti.
Tvorba zamestnaneckých diel v režime dohôd o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sú častokrát v praxi uzatvárané
za účelom vytvorenia autorského diela alebo vykonávania takých prác, resp. činností, ktorých
výsledkom je vytvorenie autorského diela, a to aj napriek explicitnému zákazu uvedenému v §223
ods. (4) Zákonníka práce: „Dohody nemožno uzatvárať na činnosti, ktoré sú predmetom ochrany
podľa autorského zákona“. Najčastejším prípadom sú situácie, kedy študenti na základe dohôd
o brigádnickej práci študentov pre zamestnávateľa vytvárajú počítačový program (programujú
softvér).
Podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Autorský zákon“) 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 dielo) alebo iný druh umeleckého diela alebo vedeckého diela, ak
spĺňa podmienky podľa § 3 odsek 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).
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.
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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.
Na to, aby vzniklo zamestnanecké dielo, musí existovať pracovnoprávny vzťah alebo
obdobný pracovnoprávny vzťah. Posúdenie tejto otázky nie je vecou Autorského zákona, ale
Zákonníka práce. Pojem „pracovnoprávny vzťah“ je pojmom širším než „pracovný pomer“ a zahŕňa
v sebe aj právny vzťah založený dohodou o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Avšak
uzatváranie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v súvislosti so vznikom
autorských diel vylučuje § 223 ods. 4 Zákonníka práce, ako bolo uvedené vyššie. Textácia
ustanovenia § 223 ods. 4 Zákonníka práce pritom v praxi vyvoláva rôzne otázky. Autorský zákon totiž
nechráni „činnosti, ktoré sú predmetom ochrany podľa autorského zákona“, tak ako sa uvádza v ust.
§ 223 ods. 4 Zákonníka práce, ale chráni výsledok tvorivej duševnej činnosti autora, ktorým je dielo.
Nakoľko Autorský zákon, ani Zákonník práce, neobsahujú bližšiu právnu úpravu, existuje tu polemika
o tom, či sa režim zamestnaneckých diel vzťahuje aj na diela vytvorené na základe dohôd
uzatváraných mimo pracovný pomer alebo nie. Otázkou je aj to, kto vykonáva autorské práva k dielu,
ktoré vzniklo na základe zmluvného vzťahu založeného niektorou z dohôd o prácach vykonávaných
mimo pracovného pomeru.
Autorský zákon narába s pojmom „vytvorené autorom na splnenie povinností vyplývajúcich
mu z pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu“. Rozumie sa tým výkon takej
závislej práce, ktorej obsah spočíva v závislej umeleckej, vedeckej alebo inej činnosti, ktorej
výsledkom je dielo. V praxi ide o výkon takých činností, ako napr. prekladateľská činnosť, dramaturgia
hudobných a divadelných diel, a pod. V hudobnej oblasti môže ísť napr. o vytváranie jinglov pre
zamestnávateľa, ktorým je rádio, alebo televízia. Môže ísť aj o vytváranie reklám, grafických
podkladov či počítačových programov.
Nástrahy dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
Čo však ak zamestnanec vykonávajúci prácu prostredníctvom dohody o vykonaní práce so
zamestnávateľom uzavrú niektorú z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktorá
nevymedzuje pracovnú úlohu v rozpore s uvedeným ustanovením, no jej výsledkom bude vznik diela?
Komu patria autorské práva k dielu? Možno takéto dielo považovať za zamestnanecké?
Autorský zákon nerozlišuje, či dielo vzniklo tvorivou činnosťou zamestnanca v pracovnom
pomere alebo zamestnanca, ktorý vykonáva prácu prostredníctvom dohôd o prácach vykonávaných
mimo pracovného pomeru. Ako sme už uviedli, Zákonník práce imperatívne zakazuje uzatvárať
dohody, pokiaľ je vopred zrejmé, že výsledkom takejto činnosti bude autorské dielo (hoc dikcia ust. §
223 ods. 4 Zákonníka práce chráni činnosti, nie výsledok). V prípade, že by bola dohoda o vykonaní
práce uzatvorená priamo na činnosť, ktorej výsledkom je vopred dohodnuté dielo v zmysle
Autorského zákona, máme zato, že takáto dohoda by bola nie len v rozpore so Zákonníkom práce,
ale aj dobrými mravmi a išlo by o dohodu uzatvorenú v rozpore so Zákonníkom práce.
Problematickejšia situácia nastáva, ak zamestnávateľ so zamestnancom uzavrú dohodu
o vykonaní práce s charakteristikou pracovnej úlohy, ktorá nevykazuje znaky tvorivej duševnej
činnosti, no napriek tomu zamestnanec počas výkonu práce dielo vytvorí. Ani na strane zamestnanca,
ani na strane zamestnávateľa nedochádza v danej situácií k porušeniu ustanovení Zákonníka práce
nakoľko dohoda o vykonaní práce nebola uzavretá na činnosť, ktorá je predmetom ochrany podľa
autorského zákona. V praxi, je daný jav možné pozorovať najmä pri činnosti grafikov, dizajnérov, či
návrhárov. Zamestnávateľ síce v dohode o vykonaní práce uvedie ako predmet činnosti napríklad
„formátovanie vytvorených grafických návrhov pre potreby tlače“ no popri výkone práce môže nastať
situácia, kedy klient zamestnávateľa zmení svoje požiadavky a zamestnávateľ poverí zamestnanca,
aby už vytvorenému grafickému dielu nielen upravil rozmery a formátovanie pre potreby tlače, ale aj
dielo upravil, čím zamestnanec vykonáva tvorivú duševnú činnosť a dielo nielen formátuje, ale aj
kreuje. Je možné konštatovať, že v danom prípade dochádza k obchádzaniu Zákonníka práce, ako
aj účelu dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Navyše sa zamestnanec dostáva
do veľmi nevýhodného postavenia, nakoľko dielo vytvorené v pracovnoprávnom vzťahu (je
irelevantné či v pracovnom pomere alebo prostredníctvom dohôd o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru, ktoré môžeme definovať ako „obdobný pracovný vzťah“) sa podľa Autorského
zákona považuje za zamestnanecké dielo, keďže dielo nevytvoril nezávisle ale na základe pokynov
a zadania zamestnávateľa, ktorý mu nato poskytol napríklad aj pracovné prostriedky. Dohoda
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o vykonaní práce a ako aj ostatné typy dohôd sú považované za krátkodobé pracovnoprávne zmluvné
typy, ktoré nenahrádzajú pracovný pomer a majú charakter výnimočnosti. Zamestnanci by preto mali
zvážiť uzavretie dohody, ak by úloha v nej vymedzená mohla viesť k vytvoreniu diela. Ich
pracovnoprávny vzťah je časovo obmedzený, na rozdiel od pracovného pomeru nemajú nárok na
dovolenky, stravné lístky, či náhradu mzdy v prípade práceneschopnosti, no dielo, ktoré v takomto
vzťahu vytvoria, bude podliehať režimu zamestnaneckého diela rovnako, ako keby ho vytvorili
v pracovnom pomere. Strácajú tak majetkové výhody ako aj pracovnoprávnu väzbu na
zamestnávateľa.
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. Dohoda zamestnávateľa s autorom môže byť napr. súčasťou pracovnej zmluvy. Dohoda
zamestnávateľa s autorom však môže byť aj osobitná. Ustanovenie § 90 ods. 4 Autorského zákona
však nepredpisuje dohode písomnú formu, t.z. že môže byť uzavretá aj ústne.
Podľa § 90 ods. 4 Autorského zákona „Majetkové práva autora k zamestnaneckému dielu
vykonáva vo svojom mene a na svoj účet zamestnávateľ, ak nie je dohodnuté inak. Pri výkone
majetkových práv autora k zamestnaneckému dielu zamestnávateľom nesmie autor udeliť tretej
osobe súhlas na použitie tohto diela a autor je povinný sám sa zdržať výkonu majetkových práv k
tomuto dielu.“ Pod výkonom majetkových práv sa rozumie oprávnenie byť nositeľom práv a povinností
vyplývajúcich z hospodárskeho využitia diela, t.j. najmä právo dielo sám využívať, vrátane práva
udeľovať licencie a sublicencie2, či rozhodnúť o postúpení licencie a poberať úžitky z výkonu týchto
práv. Autorovi (zamestnancovi) tak zostáva iba tzv. holé autorstvo, pretože i výkon výhradných
osobnostných práv v prípade výkonu výhradných majetkových práv zamestnávateľom patrí
zamestnávateľovi3.
Záver
Ustanovenie Zákonníka práce o zákaze uzatvorenia niektorého z typu dohôd na činnosti
chránené Autorským zákonom má kogentný charakter, no ako bolo načrtnuté na príklade, v praxi je
možné predmetný zákaz obísť vymedzením pracovnej úlohy. Budúci zamestnanec by tak mal zvážiť,
či zo zamestnávateľom skutočne uzavrie niektorú z dohôd o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru, pokiaľ vykonáva kreatívny druh práce, aby sa vyhol nepríjemnostiam spojeným
s prípadným vytvorením diela a stratou súvisiacich autorských práv. Pre budúceho zamestnanca je
právne a ekonomicky výhodnejšie uzatvoriť so zamestnávateľom pracovný pomer na kratší pracovný
čas za účelom vytvorenia diela, pričom presné podmienky 4 si môžu dohodnúť v pracovnej zmluve.
Zamestnávateľ tak nestratí možnosť vykonávať majetkové a osobnostné práva5 k autorskému dielu
a autor zamestnaneckého diela požíva všetky výhody zamestnaneckého pomeru uvedené vyššie.
Pokiaľ ide o vytvorenie tzv. „výnimočného alebo jednorazového“ diela6, pre autorov, ktorí de facto
a de iure vytvárajú dielo na objednávku podľa § 91 AZ, autori by v súlade so zákonom mali uzatvoriť
s objednávateľom7 zmluvu o dielo podľa § 631 až 643 Občianskeho zákonníka8 a v zmluve si
s objednávateľom dohodnúť presné podmienky výkonu autorských práv k dielu. Autori
a objednávatelia sa tým vyhnú porušovaniu Zákonníka práce a Autorského zákona, ktoré pamätajú
3

Podľa § 90 ods. 5 Autorského zákona č. 185/2015 zamestnávateľ môže právo výkonu majetkových
práv autora postúpiť tretej osobe, ak nie je dohodnuté inak.
3 Podľa § 90 ods. 6 ak zamestnávateľ vykonáva majetkové práva autora k zamestnaneckému dielu,
platí, že autor udelil súhlas aj na zverejnenie diela, označenie diela menom, obchodným menom alebo
názvom zamestnávateľa, a dokončenie diela, zmenu diela alebo iný zásah do diela.
4 Najmä podmienky výkonu autorských práv k zamestnaneckému dielu.
5 Podľa § 90 ods. 6 Autorského zákona č. 185/2015 ak zamestnávateľ vykonáva majetkové práva
autora k zamestnaneckému dielu, platí, že autor udelil súhlas aj na výkon určitých osobnostných práv.
6 Inštitút „dielo na objednávku“ podľa § 91 Autorského zákona č. 185/2015 je navrhnutý na mieru
tvorbe tvz. „výnimočných alebo jednorazových“ diel tvorených autormi mimo pracovnoprávnych alebo
obdobných pracovných vzťahov.
7 Pri dohodách, ktoré sú nesprávne používané na tvorbu zamestnaneckých diel má objednávateľ
postavenie zamestnávateľa.
8 Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
2

202

aj na situácie tvorby „výnimočného alebo jednorazového“ diela grafikmi registrovanými na platforme
Behance pre účely napríklad jednej reklamnej kampane či grafického projektu.
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POSTAVENIE ZAMESTNANCA V ZDIEĽANEJ EKONOMIKE
Jozef Pavol, Juraj Hamuľák
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstract: In the present paper, the author addresses the question how to consider persons
performing activities in the sphere of the shared economy. In view of the new challenges this paper
aims to analySe character of work performing in some specific areas of sharing economy while
considering actual judicial decisions.
Abstrakt: Autor sa v predkladanom príspevku venuje otázke, ako by sa mali posudzovať osoby
vykonávajúce činnosti vo sfére zdieľanej ekonomiky. Vzhľadom na nové výzvy je predmetom
skúmania posudzovanie charakteru výkonu práce v niektorých vybraných oblastiach zdieľanej
ekonomiky s prihliadnutím na aktuálnu rozhodovaciu prax.
Kľúčové slová: employee, employer, dependent work, sharing economy.
Key words: zamestnanec, zamestnávateľ, závislá práca, zdieľaná ekonomika.
ÚVOD
Ústredným pojmom pracovného práva ako právneho odvetvia, prostredníctvom ktorého sa
realizuje v najširšej miere ústavné právo každého občana na prácu1, je závislá práca.2 Ak určitá osoba
(tak fyzická alebo právnická) hodlá za účelom realizácie svojich záujmov využiť prácu vykonávanú
treťou osobou, poskytuje právny poriadok Slovenskej republiky obom zainteresovaným subjektom
záväzkového vzťahu niekoľko alternatív. V týchto intenciách je možné uvažovať nad niektorým zo
zmluvných typov občianskeho, resp. obchodného práva, alebo môže byť takýto vzťah podriadený
normám pracovného práva. V prvom prípade prichádza do úvahy ako právny základ výkonu práce
pre iného zmluva o dielo3, niektoré zo zmlúv príkazného typu4, mandátnu zmluvu5, alebo zmluvy
nepomenované. Ak sa zmluvné strany rozhodnú, alebo to z okolností a povahy vykonávanej práce je
dané, môžu dotknuté subjekty využiť niektorý zo základných zmluvných typov pracovného práva.
Výber základných zmluvných typov pracovného práva je limitovaný, a to práve inštitútom závislej
práce. V zmysle § 1 ods. 3 Zákonníka práce je daná možnosť vykonávať závislú práce len v niektorom
zo zmluvných typov pracovného práva – na základe pracovnej zmluvy alebo niektorej z dohôd o
prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. V zásade platí, že každý sa môže slobodne
rozhodnúť, či svoje ekonomické a sociálne potreby zabezpečí výkonom samostatne zárobkovou
činnosťou a podstúpi tak s tým spojené riziká alebo formou výkonu závislej práce regulovanej
normami pracovného práva ako zamestnanec. Takáto voľba nie je bezbrehá a možnosti výberu sú
1

* Príspevok vznikol za podpory poskytnutej z projektu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA) reg. číslo
1/0908/17 pod názvom Zamestnávanie mladých ľudí v čase hospodárskych zmien vo svetle migračnej
krízy – nové výzvy pre politiku trhu práce (právny a – ekonomický pohľad).
1 Ústavné právo na prácu je potrebné chápať v kontexte „práva na prístup k práci“ a nie
v socialistickom ponímaní „právo každého mať prácu“. Aj z tohto dôvodu v Českej republiky upustili
od používania pojmu „ústavné právo na prácu“.
2 Čl. 35 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky: „Občania majú právo na prácu. Štát v primeranom
rozsahu hmotne zabezpečuje občanov, ktorí nie z vlastnej viny nemôžu toto právo vykonávať.
Podmienky ustanoví zákon.“
3
Podľa § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka / § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.
4 Medzi zmluvy príkazného typu zaraďujeme v súlade s § 724 a nasl. Občianskeho zákonníka
príkaznú zmluvu vo všeobecnosti, ako aj zmluvu o obstaraní veci, zmluvu o obstaraní predaja veci
a zmluvu o obstaraní zájazdu.
5 § 566 a nasl. Obchodného zákonníka.
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zúžené normami predovšetkým spomínaného pracovného práva, ale aj predpismi obchodného,
občianskeho a daňového práva.
Novým fenoménom ostatných rokov je využívanie pracovnej kapacity ľudí v prostredí zdieľanej
ekonomiky, ktorá sa vymyká zo štandardného rámca výkonu práce s cieľom zabezpečiť materiálne
i nehmotné potreby jednotlivcov. Doposiaľ nemožno vnímať zásadné zákonodarné zásahy do tejto
sféry, avšak určité zmeny predznamenávajú súdne rozhodnutia – z nášho pohľadu najmä v otázke
posudzovania statusu zamestnanca.
2

STATUS ZAMESTNANCA V PODMIENKACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V zmysle legálnej definície koncentrovanej v § 11 Zákonníka práce sa za zamestnanca
považuje fyzická osoba vykonávajúca pre zamestnávateľa závislú prácu. V zmysle uvedeného je teda
inštitút závislej práce výrazným spoluurčujúcim faktorom ovplyvňujúcim pojem zamestnanec.
Zahraničné právne úpravy, resp. právo Európskej únie, spravidla výslovne zákonným spôsobom
nevymedzujú pojem závislá práca6 tak, ako tomu je v § 1 ods. 2 Zákonníka práce.7 V týchto prípadoch
sa stretávame poväčšine so spoločným vymedzením pojmu zamestnanec alebo pracovným pomer
a tieto pojmy v sebe nesú pojmy závislej práce. Za zamestnanca v Európskej únii sa „spravidla
považuje fyzická osoba, ktorá skutočne a vážne vykonáva zárobkovú činnosť za protihodnotu
(odmenu) v závislom vzťahu v prospech inej osoby a podľa pokynov tejto inej osoby.“8 Aby sme mohli
náležite diferencovať medzi zamestnancom v pravom zmysle slova a inými formami výkonu práce,
najmä tej v zdieľanej ekonomike, je potrebná dôsledná analýza závislej práce.
Závislá práca z pohľadu historického vývoja
Závislá práca a jej náležité vymedzenie má signifikantný význam pre zamestnancov a
rovnako aj pre zamestnávateľov. V historických súvislostiach možno vnímať neustále hľadanie
správnej legálnej definície tohto pojmu s cieľom minimalizovať tendencie zamestnávateľských
subjektov znižovať počty zamestnancov pri výkone závislej práce a nahrádzať ich výkonom práce na
základe obchodnoprávnych vzťahov.
Podľa prof. Barancovej: „Vymedzenie pojmu závislá práca má zásadný právny význam
nielen pre oblasť pracovného práva. Tento pojem sa v praxi používa so závažnými právnymi
dôsledkami pre prax aj v práve sociálneho zabezpečenia, daňovom práve, v trestnom práve,
obchodnom práve, ako aj v práve hospodárskej súťaže. Z vyššie uvedených dôvodov v období
ostatných rokov sa zamestnávanie fyzických osôb formou závislej práce nielen v Slovenskej republike
ale aj v iných krajinách dostáva pod výrazný tlak zamestnávateľov, pretože je spojený s osobitnými
zvlášť finančnými nákladmi na ich strane, aké im nevznikajú pri iných právnych formách výkonu práce.
Preto zamestnávatelia radšej volia iné právne formy pracovného zapojenia zamestnancov, ktoré pre
nich nezakladajú najmä bremeno odvodových povinností do príslušných sociálnych fondov.“9 Prof.
Barancová ďalej dodáva, že viazanie zamestnancov v pracovnom pomere podľa aktuálnych
vedeckých výskumov prispieva k lepšej efektivite a využiteľnosti pracovnej kapacity zamestnancov a
môže tak viesť aj k ekonomickej výhodnosti takejto formy výkonu práce. Zamestnávateľ je spôsobilý
promptnejšie reagovať na potreby vznikajúce nepredvídane pri pracovnom procese, nakoľko je
zamestnanec neustále k dispozícii zamestnávateľovi a je pripravený a povinný plniť pokyny
zamestnávateľa. Zároveň je stabilita v pracovnoprávnych vzťahoch psychologickým faktorom
priaznivo ovplyvňujúcom produktivitu práce zamestnancov.
Ak sa vrátime k samotnému pojmu závislej práce, sledujeme zaujímavý legislatívny vývoj.
Definícia závislej práve v zmysle príslušných ustanovení Zákonníka práce historicky podliehala
viacerým legislatívnym zmenám. V minulosti definícia závislej práce v právnom poriadku Slovenskej
republiky úplne absentovala. Od roku 2007, kedy bola novo zavedená do Zákonníka práce zákonom
2.1

S výnimkou Českej republiky.
Porovnaj BARANCOVÁ, H. et al. Pracovné právo v európskej perspektíve. Plzeň : Aleš
Čeněk, s. r. o., 2009, s. 138.
8 Pozri HAMUĽÁK, J. Legal or illegal. Právno-teoretické východiská a aplikačné problémy nelegálnej
práce a nelegálneho zamestnávania v Slovenskej republike. 1. vydanie – Bratislava, 2017, s. 34.
9 BARANCOVÁ, H. Pojem závislá práca (Kritická analýza). In zborník: Pracovnoprávne elementy
výkonu (závislej) práce. Kritika a deformácia práva. Košice : UPJŠ, 2015. s. 5.
6
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č. 348/2007 Z. z.10, prešla viacerými zmenami týkajúcimi sa najmä postupného obmedzovania
definičných znakov, na základe ktorých možno určitý výkon práce charakterizovať ako závislú prácu
v zmysle Zákonníka práce.
Podľa pracovnoprávnej úpravy účinnej od 1. septembra 2007 do 31. decembra 2012 sa za
závislú prácu považovala práca „vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a
podriadenosti zamestnanca, sa považuje výlučne osobný výkon práce zamestnanca pre
zamestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene, za mzdu alebo odmenu, v pracovnom
čase, na náklady zamestnávateľa, jeho výrobnými prostriedkami a na zodpovednosť zamestnávateľa
a ide o výkon práce, ktorá pozostáva prevažne z opakovania určených činností.“ 11 Závislá práce teda
bola identifikovateľná na základe desiatich definičných znakov. Nevýhodou takéhoto prísneho
vymedzenia závislej práce (všetky znaky museli byť splnené kumulatívne) bolo, že zamestnávateľ
mohol prakticky celkom ľahko obchádzať výkon závislej práce zmluvným typov občianskeho alebo
obchodného práva. V reálnom živote sa takýto vysoký počet definičných znakov závislej práce rýchlo
ukázal ako nesprávne legislatívne riešenie. Nie každá právna charakteristika pojmu závislá práca má
aj rovnaký právny význam v praxi. Niektoré sú zásadné a iné zas len doplnkové. Takáto legálna
definícia mala za následok problémy pri odhaľovaní nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania,
nakoľko inšpektori práce nevedeli efektívne preukázať, že niektorá práca je skutočne závislou prácou.
Opakovane chýbal, alebo sa nepodarilo preukázať jeden z mnohých definičných znakov. Vtedajší
právny stav tak poskytoval zamestnávateľom „legálnu“ možnosť ako viazať fyzické osoby
vykonávajúce pre nich prácu v spotavení živnostníkov. Takto sa etabloval problém s tzv. nútenými
živnosťami, ktorý so sebou nesie poškodenie zamestnancov na ich právach z titulu ich terajších a
budúcich nárokov vyplývajúcich z práva sociálneho zabezpečenia.12
Negatívne aplikačné súvislosti spojené s legálnou definíciou závislej práce sa zákonodarca
pokúsil vyriešiť novelou s účinnosťou od 1. januára 201313, na základe ktorej boli redukované právne
znaky závislej práce na počet šesť s tým, že podmienka ich kumulatívneho naplnenia bola zachovaná.
Z pôvodnej definície závislej práce boli vylúčené nasledovné znaky:
• práca vykonávaná na náklady zamestnávateľa,
• práca vykonávaná výrobnými prostriedkami zamestnávateľa,
• práca vykonávaná na zodpovednosť zamestnávateľa a
• práca vykonávaná prevažne ako opakovanie určených činností.
Účelom zúženia počtu indikátorov závislej práce je sťaženie postupu zamestnávateľov pri
nahrádzaní pracovnoprávnych vzťahoch zmluvnými typmi občianskeho a obchodného práva. V tejto
súvislosti došlo aj k zmene ustanovenia § 1 ods. 3 Zákonníka práce, podľa ktorého sa výslovne
uvádza, že závislá práca nemôže byť vykonávaná v zmluvnom občianskoprávnom vzťahu alebo v
zmluvnom obchodnoprávnom vzťahu podľa osobitných predpisov.14 Týmto bolo nahradené pôvodné
ustanovenie, ktoré obsahovalo negatívne vymedzenie závislej práce: „Závislou prácou nie je
podnikanie alebo iná zárobková činnosť založená na zmluvnom občianskoprávnom alebo zmluvnom
obchodnoprávnom vzťahu podľa osobitných predpisov.“15 Podľa dôvodovej správy k predmetnej
novele Zákonníka práce sa konštatuje: „Navrhuje sa v Zákonníku práce nedefinovať, čo nie je závislou
prácou – podnikanie a vykonávanie práce v občianskoprávnom alebo obchodnoprávnom vzťahu,
pretože uvedené definujú osobitné predpisy. Ak sú naplnené znaky podľa osobitných predpisov, sú
splnené podmienky osobitných predpisov, aby práca mohla byť vykonávaná v občianskoprávnom
alebo obchodnoprávnom vzťahu, a teda nejde o závislú prácu“ 16 Nová koncepcia tohto ustanovenia
Zákon č. 348/2007 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
11 § 1 ods. 2 Zákonníka práce účinného v čase od 01.09.2007 do 31.12.2012.
12 K uvedenému pozri BARANCOVÁ, H. Pojem závislá práca – pojem zamestnanec a pojem pracovný
pomer. In zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Pracovní právo 2012 : Závislá práce a její
podoby. PraF MU, 2012, s. 120.
13 Zákon č. 361/2012 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
14 §1 ods. 3 Zákonníka práce v znení účinnom od 01.01.2013.
15 §1 ods. 3 Zákonníka práce v znení účinnom od 01.09.2007 do 31.12.2012.
16 Dôvodová správa k zákonu č. 361/2012 Z. z. dostupná na http://www.najpravo.sk/dovodovespravy/rok-2012/361-2012-z-z.html k 10.04.2018.
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je jednoznačne výpovednejšia a lepšie napĺňa sledovaný účel. Pôvodná definícia v zásade
presadzovala názor, že ak sa zmluvné strany rozhodli pre zmluvný typ občianskeho alebo
obchodného práva, bola tým automaticky vylúčená aplikácia noriem pracovného práva, nakoľko
nemohlo ísť o závislú prácu. Takéto vymedzenie je presne v opačnom duchu zamýšľaného
eliminovania aplikácie iných zmluvných typov na závislú prácu. Zároveň si dovolím nesúhlasiť s
argumentáciou zákonodarcu v dôvodovej správe, podľa ktorej práca, ktorá spĺňa podmienky podľa
osobitných predpisov občianskeho alebo obchodného práva, automaticky nemôže byť závislou
prácou. Áno, vylúčenie negatívneho vymedzenia závislej práce zo Zákonníka práce je logickým a
správnym postupom, avšak argumentácia zákonodarcu je podľa nášho názoru nemiestna. Naplnenie
znakov potrebných pre výkon práce na základe zmluvných typov občianskeho a obchodného práva
ešte nemusí znamenať, že daná práca nenapĺňa aj znaky závislej práce. Je to práve inštitút závislej
práce a jej náležitá identifikácia v praxi, čo predstavuje deliacu čiaru medzi prácou vykonávanou podľa
pracovnoprávnych predpisov a prácou podľa iných zmluvných typov.
Legálna definícia závislej práce obsiahnutá v § 1 ods. 2 Zákonníka práce avšak neostala
dlho bezo zmeny. Zákonom č. 14/2015 Z. z. s účinnosťou od 1. marca 2015 bol opätovne zúžený
počet definičných znakov závislej práce.17 Ako indikátor závislej práce bola vylúčená požiadavka
„mzdy alebo odmeny“ za vykonanú prácu. Predmetná zmena bola vyústením pretrvávajúcich
problémov s náležitým identifikovaním závislej práce v praxi vykonaním inšpekcie práce. Prácu, ktorá
sa vyznačovala všetkými právnymi znakmi závislej práce, bolo náročné zadefinovať ako prácu závislú,
ak nebola zmluvne dojednaná mzda či odmena (napr. chýbal písomný zmluvný základ pre výkon
práce), resp. ak nebolo možné ani preukázať vyplácanie peňažného plnenia vyplácané „načierno“ v
hotovosti. Inou situáciou bolo faktické vykonávanie práce zamestnancami bezodplatne, kedy
zamestnávateľ tvrdil, že nejde o výkon závislej práce, nakoľko nie je naplnená podmienka odplatnosti
výkonu práce.18 Z tohto dôvodu bola požiadavka „mzdy alebo odmeny“ za vykonanú prácu vylúčená
zo zákonnej definície závislej práce, a preto sa už pri inšpekcii práce neskúma ťažko preukázateľné
odmeňovanie zamestnancov. Prirodzene, tento faktor môže byť pri posudzovaní povahy výkon určitej
práce kľúčový, a preto musia inšpektoráty o to citlivejšie pristupovať k vyhodnocovaniu ostatných
definičných znakov závislej práce.
Je potrebné zároveň zdôrazniť, že samotné vylúčenie požiadavky „,mzdy alebo odmeny“
nevedie k záveru, že závislá práca môže byť vykonávaná aj bezodplatne.19 Právo na odmenu za
vykonanú prácu je priznané priamo v čl. 36 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky20 a následne
špecifikované príslušnými ustanoveniami Zákonníka práce:
podľa § 43 patrí dojednanie týkajúce sa odmeňovania zamestnanca medzi podstatné a
nevyhnutné náležitosti pracovnej zmluvy21,
v súlade s § 47 patrí medzi základnú povinnosť zamestnávateľa platiť zamestnancovi odo
dňa vzniku pracovného pomeru mzdu za vykonanú prácu22,
opakovane sa odplatnosť závislej práce stvrdzuje znením ustanovenia § 118 Zákonníka
práce: „Zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancovi za vykonanú prácu mzdu.“ 23

Zákon č. 14/2015 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
18 K uvedeným praktikám prichádzalo primárne v oblasti poskytovania služieb. Zamestnávatelia
namiesto využívania inštitútu skúšobnej doby poskytli bezodplatne potenciálnym zamestnancom
prácu „na skúšku“ a následne vzali iného opäť bezodplatne na určité skúšobné obdobie.
19 K tomu pozri aj Dôvodovú správu k zákonu č. 14/2015 Z. z..
20 Čl. 36 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky: „Zamestnanci majú právo na spravodlivé a
uspokojujúce pracovné podmienky. Zákon im zabezpečuje najmä právo na odmenu za vykonanú
prácu, dostatočnú na to, aby im umožnila dôstojnú životnú úroveň.“
21 § 43 ods. 1 písm. d) Zákonníka práce. Výnimkou je situácia, ak sú mzdové podmienky dojednané
v kolektívnej zmluve.
22
§ 47 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce: „Odo dňa, keď vznikol pracovný pomer, zamestnávateľ je
povinný prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mu za vykonanú prácu mzdu,
utvárať podmienky na plnenie pracovných úloh a dodržiavať ostatné pracovné podmienky ustanovené
právnymi predpismi, kolektívnou zmluvou a pracovnou zmluvou.“.
23 § 118 ods. 1 Zákonníka práce.
17
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V aplikačnej rovine je teda jednoznačne daná podmienka odplatnosti výkonu závislej práce,
čo je vyjadrením ekonomickej podriadenosti, resp. ekonomickej nesamostatnosti zamestnanca od
zamestnávateľa.
Vybrané definičné znaky závislej práce
V súčasnosti sa teda za závislú prácu považuje práca vykonávaná zamestnancom v
postavení podriadenosti voči zamestnávateľovi, a to osobne zamestnancom podľa pokynov
zamestnávateľa, v jeho mene a pracovnom čase určenom samotným zamestnávateľom.24
Osobitne dôležitými a historicky najstaršími ukazovateľmi závislej práce sú práve
podriadenosť zamestnanca voči zamestnávateľovi a osobný výkon práce zamestnancom. Prirodzene,
jednotlivé indikátory závislej práce vplyvom ekonomicko-spoločenských zmien menia aj svoju povahu
a požiadavky, ktoré z nich vyplývajú. Vplyvom flexibility pracovného procesu najmä zamestnancov s
kvalifikačne náročnejším obsahom pracovnej náplne čiastočne klesá možnosť organizovať prácu
takéhoto zamestnanca samotným zamestnávateľom a vzťah nadriadenosti a podriadenosti spočíva
skôr len na istej forme kontroly pracovnej činnosti zamestnanca. Načrtnutým vývojom prístupu k
identifikácii definičného znaku závislej práce je daný širší obsahový rámec tohto pojmu, čím môže
dochádzať k širšiemu ohraničeniu pojmu závislej práce.
Podľa prof. Barancovej rozlišujeme osobnú a organizačnú podriadenosť zamestnanca voči
zamestnávateľovi, ktoré sú sprevádzané ekonomickou podriadenosťou. Osobná podriadenosť
zamestnanca tkvie v práci, ktorá je vykonávaná na účet tretej osoby (zamestnávateľa) a nie na vlastný
účet. Z toho vyplýva, že z titulu osobnej podriadenosti nenesie zamestnanec riziko za hospodársky
výsledok svojej pracovnej činnosti, zároveň je aspoň čiastkovo určený pracovný čas zamestnanca a
zamestnanec je osobne povinný rešpektovať pokyny zamestnávateľa. Organizačná podriadenosť
zamestnanca spočíva primárne práve v oprávnení zamestnávateľa udeľovať podriadenému
zamestnancovi pokyny s cieľom organizovať jeho pracovný proces. Môžeme ďalej diferencovať
pokyny na osobné a odborné pokyny. Osobné pokyny sa dotýkajú výkonu práce zamestnanca skôr
po organizačnej stránke než odbornej – spočívajú v organizovaní pracovného času a miesta výkonu
práce. Odborné pokyny sú potom sústredené na oblasť kvalifikácie, t. j. konkrétneho spôsobu výkonu
práce. Pre úplnosť uvádzame ekonomickú závislosť, ktorá je neodškriepiteľná a je daná
nevyhnutnosťou reálnej odplatnosti výkonu závislej práce, avšak sama osebe nedeterminuje
identifikátor závislej práce, keďže odplatnosť nie je definičným znakom závislej práce.25 Ekonomická
podriadenosť predstavuje doplňujúci indikátor pojmu zamestnanec. V tejto súvislosti je nevyhnutné
opätovne zdôrazniť, že pojem a identifikácia závislej práce je bezpodmienečne späté s pojmom
zamestnanec. Každý kto vykonáva závislú prácu má v súlade s § 1 ods. 3 v spojení s § 11 Zákonníka
práce postavenie zamestnanca. Akákoľvek zmena v definícii závislej práce teda automaticky
ovplyvňuje obsahový rámec pojmu zamestnanec a tým aj pracovného pomeru či pracovnoprávneho
vzťahu založeného dohodou.
V pracovnom práve je vylúčené zastúpenie zamestnanca pri výkone závislej práce treťou
osobou, a to z dôvodu osobnej povahy záväzku k výkonu závislej práce.26 Uvedené je prejavom
požiadavky na osobný výkon závislej práce zamestnancom. Požiadavkou, aby bola práca
zamestnanca vykonávaná v mene zamestnávateľa, sa pracovnoprávny vzťah líši od záväzkových
vzťahov občianskej a obchodnej povahy, keďže podnikaním sa v súlade s § 2 ods. 1 zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej ako „Obchodný zákonník“) rozumie sústavná činnosť
vykonávaná podnikateľom samostatne v jeho vlastnom mene a na jeho vlastnú zodpovednosť s
cieľom dosiahnuť zisk.27
Pri analyzovaní ustanovenia § 1 ods. 2 Zákonníka práce v aktuálne účinnom znení môžeme
dospieť k rozporuplnej otázke: Koľko existuje definičných znakov závislej práce? Štandardne sa v
právnej teórii stretneme s názorom, že ich je celkovo päť: vzťah podriadenosti zamestnanca a
2.2

Porovnaj s § 1 ods. 2 Zákonníka práce účinného od 01.03.2015.
BARANCOVÁ, H. Pojem závislá práca (Kritická analýza). In zborník: Pracovnoprávne elementy
výkonu (závislej) práce. Kritika a deformácia práva. Košice : UPJŠ, 2015, s. 11.
26 TINTĚRA, T., PODRAZIL, P., PETR, P. Základy závazkového práva. I. diel. Praha : Leges, 2016,
s. 236.
27 §2 ods. 1 Obchodného zákonníka. Porovnaj s § 2 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon).
24
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nadriadenosti zamestnávateľa, osobný výkon práce, práca vykonávaná podľa pokynov
zamestnávateľa, v jeho mene a v pracovnom čase určenom zamestnávateľom. Môžeme sa zároveň
alternatívne stretnúť aj s názorom, že takýto výpočet je neúplný a existuje ešte jeden identifikátor, a
to sústavnosť vykonávania závislej práce, ktorá má prameniť z gramatického výkladu slovného
spojenia „Závislá práca je práca vykonávaná“, t. j. nedokonavým vidom. V spojení s významom a
účelom inštitútu závislej práce má predmetné vyjadrenie poukazovať na požiadavku sústavnosti
výkonu závislej práce, ktorá nebude naplnená pri príležitostných a náhodilých prácach. Na podporu
takéhoto tvrdenia uvádzame rozsudok Najvyššieho správneho súdu v Českej republike (ďalej ako
„NSS ČR“) zo dňa 13.02.2014, sp. zn. 6 Ads 46/2013, podľa ktorého: „Nejvyšší správní soud uzavírá,
že společným rysem a jakýmsi leitmotivem všech znaků závislé práce vymezených (nově) v § 2 odst.
1 zákoníku práce, je osobní či hospodářská závislost zaměstnance na zaměstnavateli. Tyto znaky
slouží k odlišení závislé práce od jiných ekonomických aktivit (zejména samostatného podnikání), ale
také od aktivit jiného charakteru (zejména mezilidské výpomoci). Proto musí správní orgány při
postihování nelegální práce v řízení obviněnému prokázat naplnění všech těchto znaků –
zaměstnanec osobně a soustavně vykonává práci jménem zaměstnavatele a podle jeho pokynů,
přičemž se vůči zaměstnavateli nachází v podřízeném vztahu. Odměna tedy sice přísně vzato
nepředstavuje samostatný definiční znak závislé práce (jde o povinnost, která zaměstnavateli na
základě výkonu práce vzniká), avšak pokud jedna osoba poskytne nebo přislíbí druhé pokračování
za její činnost odměnu, jde o významnou skutečnost pro posouzení, zda mezi nimi existuje vztah
nadřízenosti a podřízenosti vyplývající z hospodářské závislosti zaměstnance na zaměstnavateli.“ 28
V citovanom texte rozsudku nachádzame viacero rovín:
I. v prvom rade NSS ČR potvrdil, že medzi základné definičné znaky závislej práce patrí
požiadavka osobného výkonu práce zamestnancom, ktorú svojím spôsobom chápe aj ako
hospodársku závislosť zamestnanca a opisuje ju ako skutočnosť, kedy „zaměstnavatel na sebe
přebírá hospodářské riziko (ve smyslu nebezpečí, že se dosažené výsledky podnikání budou
odchylovat od výsledků předpokládaných) a zaměstnanec se na oplátku dobrovolně zříká
svobody využívat ve svůj prospěch šance, které se na trhu nabízejí (neobchoduje na vlastní
účet)“.29 Vzťah nadriadenosti a podriadenosti potom vníma skôr ako súčasť širšieho pojmu
hospodárskej závislosti.
II. Jedným z definičných znakov závislej práce je podľa názoru NSS ČR sústavnosť vykonávanej
práce. Zároveň sa ale v texte rozsudku zdôrazňuje, aby sa tento identifikátor závislej práce
posudzoval uvážlivo. Inšpekcia práce v rámci kontroly spravidla odhalí len činnosť vykonávanú
v čase kontroly a k výsledku o sústavnosti výkonu práce sa možno dopracovať až na základe
ďalších sprostredkovaných poznatkov ako napr. z výpovede dotknutého „zamestnanca“, z
výpovede iných svedkov, alebo z iných zistení na pracovisku. NSS ČR sa vysporiadal aj zo
skutočnosťou, ako posudzovať závislú prácu, ktorá nestihla byť vykonávaná sústavne (práca
„na skúšku“ v prvý deň). V tomto prípade je potrebné skúmať úmysel zúčastnených subjektov a
ich vôľu naplniť predpoklad sústavnosti do budúcna. NSS ČR ďalej na podporu svojich záverov
konštatuje, že opodstatnenosť sústavnosti ako znaku závislej práce je daná tak gramatickým
vyjadrením (nedokonavým vidom) „práca vykonávaná“, ako aj účelom definície závislej práce a
postihom za výkon nelegálnej práce. Podľa argumentácie súdu sa pri jednorazovej alebo
príležitostnej práci môže medzi zamestnancom a zamestnávateľom len veľmi ťažko vytvoriť
nejaký vzťah a už vôbec nie vzťah závislosti.
III. Ako sme už v texte opísali, odplatnosť nepredstavuje definičný znak závislej práce. NSS ČR túto
skutočnosť potvrdil a ďalej precizoval v tom zmysle, že ak si zamestnávateľ a zamestnanec
dojednali odplatu za vykonanú prácu, je to dôležitý indikátor prítomnosti definičného znaku
nadriadenosti a podriadenosti30.V konkrétne posudzovanom prípade NSS ČR dokonca vytkol
Rozsudok NSS ČR zo dňa 13.02.2014, sp. zn. 6 Ads 46/2013.
Rozsudok NSS ČR zo dňa 13.02.2014, sp. zn. 6 Ads 46/2013.
30 Prof. Barancová takýto aspekt podriadenosti zamestnanca z titulu odplatnosti výkonu práce
označuje ako ekonomická závislosť alebo ekonomická podriadenosť. Zároveň avšak dodáva, že
vhodnejší indikátor závislej práce predstavuje skôr pojem „ekonomická nesamostatnosť“, ktorú možno
skôr vnímať ako prácu cudzími prostriedkami na cudzí účet. K tomu pozri BARANCOVÁ, H. Pojem
závislá práca (Kritická analýza). In zborník: Pracovnoprávne elementy výkonu (závislej) práce. Kritika
a deformácia práva. Košice : UPJŠ, 2015, s. 14.
28
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krajskému súdu, že neskúmal znak odplatnosti výkonu práce, nakoľko na základe posudzovania
zákonom požadovaných definičných znakov závislej práce nebolo možné jednoznačne určiť
charakter výkonu práce, t. j. či išlo o závislú prácu a či mala byť uložená sankcia za nelegálnu
prácu. V danom prípade bolo podľa názoru NSS ČR potrebné skúmať poskytovanie alebo
prísľub odmeny za prácu, nakoľko osobná závislosť žalobkyne voči „zamestnávateľovi“ nebola
preukázaná iným spôsobom. Zároveň v tejto súvislosti NSS ČR doplnil, že je nevyhnutné
odlišovať závislú prácu od medziľudskej výpomoci a v tejto rovine odplatnosť ako „fakultatívny“
znak závislej práce má svoje opodstatnenie. „Platí tedy, že když určitá osoba vykonává danou
činnost pro jinou osobu dobrovolně a zároveň s vědomím, že protistraně nevzniká závazek
poskytnout jí jakoukoliv protihodnotu (resp. nepodaří-li se prokázat opak), půjde zpravidla o
přátelskou výpomoc či dobrovolnickou činnost.“31
Bez ohľadu na skutočnosť, že sa jedná o rozhodnutie českého súdneho orgánu, možno
výsledky aplikácie príslušných noriem použiť aj na podmienky posudzovania inštitútu závislej práce u
nás. Domnievame sa, že sústavnosť ako indikátor závislej práce má svoje opodstatnenie a je v tomto
duchu potrebné skúmať povahu konkrétnej práce príslušnými kontrolnými orgánmi.
Dôležitosť definičných znakov závislej práce
V predchádzajúcom texte sme čiastočne poukazovali na právne pomery panujúce v oblasti
výkladu pojmu závislá práce v susednej Českej republike. Novelizáciou zákona č. 262/2006 Sb.
Zákoník práce (ďalej ako „Český zákonník práce“) v roku 2011 s účinnosťou od 01.01.201232 bola
daná dnešná podoba právnej úpravy závislej práce, ktorá je obsiahnutá v § 2. V ustanovení § 2 ods.
1 je koncipovaná legálna definícia závislej práce s vymedzením jej základných charakteristických
právnych znakov, ktoré sú takmer totožné v porovnaní so slovenskou právnou úpravou – v českej
právnej úprave absentuje požiadavka, aby bola práca vykonávaná v pracovnom čase určenom
zamestnávateľom.33
Prirodzene, Český zákonník práce požaduje, aby bola práca vykonávaná v pracovnej dobe
určovanej primárne zamestnávateľom, takúto požiadavku avšak nekvalifikuje ako definičný znak
závislej práce. Spolu s ďalšími požiadavkami na výkon práce tvoria spoločne „podmienky výkonu
závislej práce“. Podmienkami výkonu práce v súlade s § 2 ods. 2 Českého zákonníka práce sú:
- odplatnosť výkonu práce,
- práca vykonávaná na náklady a zodpovednosť zamestnávateľa,
- v pracovnej dobe a
- na pracovisku zamestnávateľa alebo inom dohodnutom mieste.34
Identifikačné znaky závislej práce obsiahnuté v pôvodnom zákonnom vymedzení účinnom
do 31.12.2011 boli teda rozdelené do dvoch skupín – časť definičných znakov si ponechala povahu
definičných znakov závislej práce a ostatné boli z definície vyčlenené do samostatnej skupiny znakov
označované ako tzv. „podmienky výkonu práce“. Takouto koncepciou sa sčasti inšpiroval aj slovenský
zákonodarca pri novele Zákonníka práce týkajúcej sa zmeny pojmu závislá práca v roku 2012, kedy
došlo k značnému obmedzeniu počtu definičných znakov. V podmienkach Slovenskej republiky avšak
nedošlo k osobitnému vyčleneniu podmienok výkonu práce do samostatného ustanovenia, nakoľko
podľa dôvodovej správy už podmienky výkonu práce sú regulované príslušnými osobitnými
ustanoveniami Zákonníka práce.35 Pri novelizácii Zákonníka práce v tejto otázke malo byť taktiež
zohľadnené odporúčanie MOP č. 198 z roku 2006 o pracovnom pomere. Dotknutý dokument
odporúča koncipovať pojem pracovný pomer (a teda aj závislú prácu) tak, aby zamestnanci a
zamestnávatelia vedeli náležite identifikovať existenciu pracovnoprávneho vzťahu. Zároveň sa ale
odporúča, aby sa pri vymedzení týchto pojmov pristúpilo ku koncepcii umožňujúcej pokryť širšiu
oblasť výkonu práce ako závislú prácu. Podľa odporúčania môžu členské štáty určiť jeden alebo viac
2.3

Rozsudok NSS ČR zo dňa 13.02.2014, sp. zn. 6 Ads 46/2013.
Novelizácia bola uskutočnená zákonom č. 365/2011 Sb.
33 Porovnaj § 2 ods. 1 Českého zákonníka práce: „Závislou prací je práce, která je vykonávána ve
vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle
pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně“
34 Porovnaj § 2 ods. 2 Českého zákonníka práce.
35 Pozri Dôvodovú správu k zákonu č. 361/2012 Z. z. dostupné na http://www.najpravo.sk/dovodovespravy/rok-2012/361-2012-z-z.html k 12.10.2017.
31
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definičných znakov a zároveň aj demonštratívne vypočítava o aké požiadavky by sa malo jednať.
Slovenská republika v zásade oklieštením počtu definičných znakov naplnila odporúčanie, aby bola
závislá práca koncipovanie všeobecnejšie. Otázne je, či bol počet kritérií dostatočne znížený.
Dlhodobo sa v tejto otázke vyjadruje kriticky prof. Barancová, ktorá považuje počet definičných znakov
za vysoký, a to najmä v spojení s požiadavkou ich kumulatívneho naplnenia.36 V obdobnom duchu sa
vyjadrujú aj ďalší akademici.37
Na tomto mieste si dovolíme hodnotiť, že súčasný počet definičných znakov závislej práce
môže v aplikačnej praxi stále spôsobovať problémy pri preukazovaní nelegálnej práce, nakoľko tieto
právne požiadavky by mali byť splnené kumulatívne. Je nepochybné, že požiadavky osobného
výkonu práce a závislosti zamestnanca od zamestnávateľa predstavujú neodmysliteľnú súčasť
výkonu práce v pracovnoprávnom vzťahu. Naopak napríklad požiadavka výkonu práce v pracovnom
čase zamestnávateľom nie je podľa nášho názoru natoľko zásadná, aby musela byť v každom
jednotlivom prípade posudzovaná ako nevyhnutná podmienka výkonu závislej práce. Z tohto pohľadu
hodnotíme pozitívnejšie českú právnu úprava, ktorá obsahuje čiastočne nižší počet definičných
znakov. Zároveň česká právna úprava akoby predznačuje delenie znakov závislej práce na zásadné
a menej zásadné – podmienky výkonu závislej práce. Samotné odporúčanie MOP konštatuje, že
postačuje aj len jeden identifikátor pracovného pomeru, resp. závislej práce.
Z tohto pohľadu vnímame primeranejší variant delenia definičných znakov závislej práce na
obligatórne (osobná, hospodárska či organizačná podriadenosť zamestnanca) a fakultatívne, ktoré
podľa povahy vykonávanej práce napomôžu posúdiť prácu ako závislú. Takýmto prístupom by sa
rozviazali ruky aj inšpektorom práce pri posudzovaní porušenia zákazu nelegálnej práce a
nelegálneho zamestnávania. Navrhovaný prístup ale musí viesť k náležitému odôvodneniu záveru o
prítomnosti závislej práce konštruovanému v širších súvislostiach, prečo sa konkrétna práca
považuje, alebo nepovažuje za závislú prácu. Bezpodmienečne bude musieť byť naplnená
obligatórna požiadavka, ktorej preukazovanie bude podporené jedným alebo viacerými fakultatívnymi
znakmi, ktorých výber bude náležite odôvodnený (napr. v rozhodnutí inšpektorátu práce).
VÝKON PRÁCE V ZDIEĽANEJ EKONOMIKE
Alternatívou k výkonu závislej práce je práca vykonáva na niektorom zo zmluvných typov
občianskeho alebo obchodného práva. V tomto prípade ale ide o samostatnú „nezávislú“ prácu
v podobe živnostenského podnikania.
Osobitne aktuálnou a zvlášť zaujímavou je možnosť vykonávať prácu v tzv. zdieľanej
ekonomike. V posledných mesiacoch sa vedú rozsiahle diskusie na tému, či napr. vodiči Uberu alebo
ľudia vykonávajúci prácu v iných formách zdieľanej ekonomiky majú disponovať statusom
zamestnanca. Skutočnosť, že doposiaľ sa títo ľudia v zásade nepovažujú za zamestnancov,
napomáha širokej flexibilite najmä v oblasti organizovania pracovného času, ako aj v prístupe k práci
(nevyžadujú sa žiadne špeciálne povolenia či licencie – regulácia prebieha takmer výlučne formou
hodnotenia užívateľmi služieb), čomu ale zodpovedá nižšia miera sociálnej ochrany.38
V nasledujúcom texte tohto príspevku si priblížime niektoré platformy zdieľanej ekonomiky,
ktoré evidentným spôsobom využívajú prácu ľudí s cieľom zabezpečiť určitý okruh služieb
flexibilnejšie, efektívnejšie, a teda ekonomicky výhodnejšie.
3

Pozri napr. 1) BARANCOVÁ, H. et al. Pracovné právo v európskej perspektíve. Plzeň : Aleš Čeněk,
s. r. o., 2009. 2) BARANCOVÁ, H. Pojem závislá práca (Kritická analýza). In zborník: Pracovnoprávne
elementy výkonu (závislej) práce. Kritika a deformácia práva. Košice : UPJŠ, 2015. 3) BARANCOVÁ,
H. Pojem závislá práca – pojem zamestnanec a pojem pracovný pomer. In zborník z medzinárodnej
vedeckej konferencie Pracovní právo 2012 : Závislá práce a její podoby. PraF MU : 2012.
37
Pozri HAMUĽÁK, J. Legal or illegal. Právno-teoretické východiská a aplikačné problémy nelegálnej
práce a nelegálneho zamestnávania v Slovenskej republike. 1. vydanie – Bratislava, 2017, s. 35.
38 Viac o tomto fenoméne v kontexte pracovného práva pozri PORUBAN, A. Virtuálna migrácia ako
prejav kolaboratívnej ekonomiky. In Migrácia pracovných síl v európskom priestore. - Bratislava :
Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2017. s. 106-111.
36
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3.1

Uber
Spoločnosť Uber zastupuje bezpochyby svetovo najznámejšiu formu zdieľanej ekonomiky.
Osobitne vzhľadom k téme tejto práce je zaujímavé sledovať vývoj v oblasti posudzovania vodičov
v rámci aplikácie Uber (a teda analogicky aj v iných formách zdieľanej ekonomiky). V posledných
mesiacoch sa upriamila pozornosť na spoločnosť Uber, a to z dôvodu súdneho sporu medzi touto
spoločnosťou ako žalovaným39 a jej vodičmi v postavení žalobcov.
V konkrétnom súdnom rozhodnutí londýnsky súdny tribunál (z angl. Employment Tribunal)
posúdil vzťah medzi spoločnosťou Uber a jej vodičmi za pracovnoprávny, t. j. že vodiči majú status
zamestnanca a majú nárok na rešpektovanie minimálnej mzdy a iných pracovnoprávnych garancií.
Predmetný spor sa dostal aj pred odvolací pracovný tribunál (z angl. Employment Appeal Tribunal),
ktorý podrobnou analýzou dospel k rovnakým záverom ako pracovný tribunál v prvom stupni.
Za základné predpoklady konštatovania, že ide o pracovnoprávny vzťah, spočívali
v tvrdeniach prvostupňového pracovného tribunálu, podľa ktorého vodiči poskytovali spoločnosti
Uber svoje pracovné zručnosti, prostredníctvom ktorých mohol Uber poskytovať služby a získavať
z nich profit. Tieto závery boli podložené najmä tým, že Uber: 40
vykonával kvázi pohovory pri výbere vodičov,
kontroloval kľúčové informácie o klientoch (najmä kontaktné údaje) a vodič bol z takejto
kontroly vylúčený,
vyžadoval od vodičov, aby prijímali ponuky na prepravu pod sankciou vylúčenia z aplikácie,
určoval sám výšku cestovného bez možnosti vodiča vyjednávať s cestujúcim,
určoval viaceré pravidlá výkonu činnosti vodičov a v mnohých ohľadoch ich kontroloval,
znášal za istých podmienok riziko straty (nezaplatenia za prepravu),
vybavoval sťažnosti pasažierov voči vodičom,
a ďalšie.
Tribunál sa musel ďalej vysporiadať s určením ohraničenia pracovného času. Dospel k záveru,
že pracovným časom je úsek, od kedy vodič vstúpi do územia svojho pôsobenia (alebo sa na ňom
nachádza), má zapnutú aplikáciu Uber a je pripravený a ochotný prijať výzvu k preprave osôb.
Alternatívne tribunál pripustil, že najneskôr pracovný čas začína momentom prijatia ponuky na
prepravu osôb. V závere konštatoval, že za pracovný čas je potrebné považovať aj čas cesty späť
vracajúc sa na svoje územie pôsobenia, ak vodič dopravoval osobu mimo tohto územia.
V obdobnom duchu sa vyslovil aj odvolací pracovný tribunál. Dospel k záveru, že v prípade
vodičov londýnskeho Uberu sa jedná o pracovnoprávny vzťah založený medzi vodičom
a spoločnosťou Uber ako súčasť obchodnej činnosti spoločnosti Uber poskytujúcej prepravné služby
pasažierom na území Londýna. V zmysle vyššie uvedeného odvolací pracovný tribunál potvrdil, že
vodič sa bude považovať za zamestnanca, t. j. vykonávajúceho závislú prácu vtedy, keď (1) sa
nachádza na území svojho pôsobenia, má zapnutú aplikáciu Uber a je pripravený a ochotný prijať
výzvu k preprave osôb, alebo (2) momentom prijatia ponuky na prepravu osôb. Obe vymedzenia sa
mierne rozchádzajú v otázke, ako posudzovať čas, kedy je vodič pripravený k preprave a čaká na
ponuku. Podľa odvolacieho tribunálu je v tomto konkrétnom prípade opodstatnený záver podľa
varianty (1), nakoľko v Londýne absentuje konkurencia obdobného charakteru, a teda vodič nemá
počas „čakania“ reálnu možnosť voľby medzi viacerými poskytovateľmi takejto služby. V iných
mestách by ale situácia mohla byť odlišná. Nepochybne ale dospeli oba tribunály k záveru, že
momentom prijatia ponuky na prevoz pasažierov začína výkon závislej práce a pôjde o pracovný
čas.41

Ako žalovaní boli označení: UBER B.V., UBER LONDON Ltd. A UBER BRITANNIA Ltd.. Pre účely
tohto príspevku budeme ďalej pracovať s pojmom Uber všeobecne ako žalovaným v predmetnom
súdnom spore.
40
Pozri
bod
70
rozhodnutia
odvolacieho
pracovného
tribunálu
dostupné
na
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5a046b06e5274a0ee5a1f171/Uber_B.V._and_Others
_v_Mr_Y_Aslam_and_Others_UKEAT_0056_17_DA.pdf k 10.04.2018.
41 K analýze predmetných rozhodnutí pracovných tribunálov pozri aj PORUBAN, A. Uberizácia a jej
vplyv na pracovné právo. In Košické dni súkromného práva II : recenzovaný zborník vedeckých prác
/ editori: Peter Vojčík, Peter Koromház, Erik Vadas. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach, 2018. s. 178-184. ISBN 978-80-8129-088-4
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Ak si vyššie opísané závery premietneme do reálií Slovenskej republiky, možno konštatovať,
že vodiči Uberu podľa nášho názoru napĺňajú atribúty definície závislej práce a mali by byť považovaní
za zamestnancov v pravom zmysle slova. Osobitne zaujímavým môže byť posudzovanie predpokladu
závislej práce – pracovného času určeného zamestnávateľom. Na prvý pohľad je práve tento znak
prekážkou posudzovania vodičov ako zamestnancov. V pracovnom práve ale poznáme inštitút napr.
domáckej práce a telepráce, kedy zamestnávateľ reálne neovplyvňuje rozvrhnutie a dĺžku
pracovného času. Môže to súčasne poslúžiť ako ďalší podnet k úprave legálnej definície závislej
práce. Ako sme už poznamenali, v Českej republike vylúčili pracovný čas určený zamestnávateľom
ako definičný znak závislej práce a ponechali tento predpoklad v podobe podmienok výkonu závislej
práce. Všeobecnejšia definícia závislej práce poskytuje širší priestor pre posúdenie i ďalších foriem
výkonu práce v zdieľanej ekonomike za závislú práce, a teda pre vyhodnotenie postavenia
“vykonávateľov práce v zdieľanej ekonomike“ za zamestnancov.
3.2

Woloko
Uber predstavuje len jeden prípad zdieľanej ekonomiky, pri ktorom sa dostáva výkon práce do
konfliktu s pracovným právom. Woloko je aplikácia používaná primárne v Spojených štátoch
amerických a slúži ako alternatíva k agentúrnemu zamestnávaniu. Prevádzky hľadajúce ľudí na výkon
krátkodobej pracovnej činnosti zadajú do aplikácie údaje o požadovanej práci a aplikácia Woloko
v priebehu niekoľkých minút vyhľadá potenciálne vhodných záujemcov zaregistrovaných v tejto
aplikácii. Spoločnosť tak v postavení „zamestnávateľa“ robí prostredníctvom aplikácie ponuku
záujemcovi o prácu v postavení „zamestnanca“. Následne je na „zamestnancovi“, či cez aplikáciu
potvrdí ponuku k práce, kedy de facto dochádza k založeniu pracovnoprávneho vzťahu.
V podmienkach Spojených štátov amerických takýto režim výkonu práce niektorí využívajú ako
možnosť privyrobiť si popri svoje inej práci, resp. aj ako jediný zdroj príjmu. Aplikácii fungujúcich na
obdobnej platforme sú desiatky a je len otázkou času, kedy sa ich rozmach rozšíri aj do Slovenskej
republiky.
Aplikácie typu Woloko podľa nášho názoru ešte evidentnejšie ako Uber využívajú výkon
závislej práce, a teda ľudia vykonávajúci takúto prácu by mali mať status zamestnanca. Ak by sme
považovali sústavnosť závislej práce za jej podstatný definičný znak, mohli by sme mať problém pri
určovaní povahy práce vykonávanej prostredníctvom aplikácie Woloko. Opätovne len zdôraznime náš
postoj k definícii závislej prace v Zákonníku práce – diferencovanie znakov závislej práce na
podstatné a doplnkové má svoje reálne opodstatnenie.
ZÁVER
Fenomén zdieľanej ekonomiky má v zmysle načrtnutých problémom zásadný vplyv na trh
práce v podmienkach Slovenskej republiky a rovnako v celosvetovom meradle. Realizácia zdieľanej
ekonomiky v praxi predstavuje novodobý míľnik, ktorý so sebou prináša potrebu právnej regulácie.
Vzhľadom na mnohé výhody, ktoré zdieľaná ekonomika prináša konečnému spotrebiteľovi,
predpokladáme celospoločenský záujem na riešení vzniknutých problémov. Samozrejme, nesmieme
opomenúť riziká spojené s neregulovaným výkonom práce, ktorý môže so sebou priniesť možné
nebezpečenstvo pre užívateľov služieb či ľudí vykonávajúcich prácu. V oblasti pracovného práva
vidíme priestor pre čiastočnú reguláciu výkonu práce v zdieľanej ekonomike prostredníctvom úpravy
legálnej definície závislej práce spolu s niektorými osobitnými podmienkami výkonu takejto práce.
Tým by sa zabezpečila požiadavka čiastočnej flexibility v pracovnom práve a zároveň by sa
zabezpečila aspoň minimálna sociálna ochrana zamestnancov zdieľanej ekonomiky. Pripustenie
flexibilného výkonu práce v zdieľanej ekonomike so sebou prináša otázku o opodstatnenosti právnej
úpravy dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, pretože práve tie pôvodne plnili
funkciu flexibilnejšej formy výkonu práce.
4
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NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA PREDNESENÉ V
PRÍPADE C-434/15 (UBER SPAIN) A ICH DOPAD NA TRH PRÁCE
Andrej Poruban
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstract: This paper deals with the case law of Court of Justice of the European Union on the
collaborative economy from labour law point of view.
Abstrakt: Príspevok sa cez optiku pracovného práva zaoberá judikatúrou Súdneho dvora Európskej
únie, ktorá sa týka koleboratívnej ekonomiky.
Kľúčové slová: Uber, Súdny dvor Európskej únie, pracovnoprávny vzťah
Key words: Uber, Court of Justice of the European Union, employment relationship
ÚVOD
Pracovný trh čoraz viac ovplyvňujú nové postupy pri poskytovaní ľudskej činnosti za odplatu
pre druhého. Avšak na úkor štandardných pracovnoprávnych vzťahov zamestnanca k jednému
zamestnávateľovi, s neurčitou dobou skončenia, s pravidelným pracovným časom, či stabilným
miestom výkonu práce, ktoré zaručujú stály príjem a prostredníctvom systémov sociálneho a
zdravotného zabezpečenia aj ochranu pred nepriaznivým zdravotným stavom či nezamestnanosťou,
získavajú čoraz väčší vplyv modely vyvolané potrebou vyššej flexibility na oboch stranách
záväzkového vzťahu.
Nových foriem zamestnávania, ktoré sú organizované pomocou moderných médií, môžeme
identifikovať hneď viacero. Medzi tie, ktoré sú najviac ovplyvnené informačno-komunikačnými
technológiami, a ktoré z nich aj najviac ťažia, patrí práca na požiadanie prostredníctvom
aplikácií/internetu (work-on-demand via apps/internet). Fenoménom koordinovania činnosti
prostredníctvom digitálnych platforiem je Uber, ktorý funguje v segmente mestskej dopravy.
Súdy po celom svete sa už niekoľko rokov zaoberajú spormi, v ktorých figuruje táto americká
spoločnosť.1 Jeden z nich sa dostal až pred Súdny dvor Európskej únie vďaka Obchodnému súdu
č. 3 Barcelona (Juzgado de lo Mercantil n° 3 de Barcelona), ktorý v rámci konania medzi Asociación
Profesional Elite Taxi a Uber Systems Spain SL (prepojenou s Uber Technologies Inc.) posudzoval
služby poskytované prostredníctvom mobilnej aplikácie umožňujúcej skontaktovanie a spájanie
neprofesionálnych vodičov využívajúcich svoje vlastné vozidlo s osobami, ktoré sa potrebujú
prepraviť po meste.2
1

* Príspevok vznikol za podpory prostriedkov poskytnutých z projektu Vedeckej grantovej agentúry
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied
(VEGA) reg. číslo 1/0908/17 pod názvom Zamestnávanie mladých ľudí v čase hospodárskych zmien
vo svetle migračnej krízy – nové výzvy pre politiku trhu práce (právny a - ekonomický pohľad).
1 Okrem pilotného a ostro medializovaného prípadu na Slovensku pred Okresným súdom Bratislava
I v právnej veci žalobcu Občianske združenie koncesovaných taxikárov proti žalovanému Uber B.v.,
sp. zn. 38CbPv/1/2018, bolo 16. februára 2018 uznesením nariadené neodkladné opatrenie, podľa
ktorého je žalovaný „povinný zdržať sa prevádzkovania taxislužby na území Slovenskej republiky
pomocou osôb, ktoré nespĺňajú požiadavky kladené na vodiča taxislužby podľa zákona o cestnej
doprave č. 56/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov“, pozri aj českú rozhodovaciu prax v ROTREKL,
D. ROTREKL, D. Sdílená ekonomika v rozhodovací praxi SDEU a českých soudů. In Revue pro právo
a technologie č 16/2017, s. 137-148.
2 Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie (veľká komora) z 20. decembra 2017 vo veci C-434/15
Asociación Profesional Elite Taxi proti Uber Systems Spain SL. Sudcovia si boli vedomí citlivosti
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SKUTKOVÉ OKOLNOSTI
Profesijné združenie taxikárov Elite Taxi sa žalobou domáhalo určenia, že Uber sa dopustil
nekalosúťažného konania, pretože jeho platforma a príležitostní vodiči nemajú na výkon svojej
činnosti potrebné licencie a povolenia. Národný súd považoval za potrebné overiť právnu kvalifikáciu
služieb, pretože ak by nešlo o dopravnú službu, nemusel by Uber spĺňať miestne administratívne
pravidlá. Keďže otázka si vyžadovala aj výklad únijného práva, španielsky súd podal návrh na začatie
prejudiciálneho konania s cieľom zistiť, či ide o služby individuálnej dopravy, elektronické
sprostredkovateľské služby, špecifické služby informačnej spoločnosti alebo kombináciu týchto
druhov služieb.
2

STANOVISKO GENERÁLNEHO ADVOKÁTA
Na prvý pohľad tento prípad nemá žiadny súvis s pracovným právom. Činnosť Uberu však
zasahuje aj do pracovného práva a predovšetkým sa týka nejasnej kvalifikácie vodičov ako
potenciálnych zamestnancov. Generálny advokát správne skonštatoval, že diskusia o vzťahu
Uber/vodič nesúvisí s prípadom vo veci samej3, keďže ide o otázku týkajúcu sa práva Európskej únie,
zatiaľ čo status zamestnávateľa a zamestnanca patrí do práva členských štátov.
Jeho analýza však má širší význam, pretože sa kriticky zaoberá kľúčovou argumentáciou,
ktorú Uber používa aj v čisto pracovnoprávnych sporoch. Postavená je na tom, že vlastne ide len
o obyčajné sprostredkovanie medzi záujemcami o dopravu a jej nezávislými poskytovateľmi.
Generálny advokát skonštatoval, že ide o čosi viac, pretože je to Uber, ktorý vytvoril ponuku, upravuje
jej podstatné vlastnosti a organizuje jej fungovanie.4 Vodiči, ktorí jazdia pre Uber, nevykonávajú
samostatnú činnosť, ktorá by mohla existovať bez prostriedkov výpočtovej techniky (rozhranie a
aplikácia), ktoré poskytuje vodičom aj pasažierom.5
Generálny advokát ďalej uvádza, že Uber vykonáva kontrolu nad všetkými ekonomicky
relevantnými faktormi služby ponúkanej v rámci svojej platformy. Konkrétne stanovuje vodičom
predbežné podmienky prístupu k činnosti a jej ďalšieho vykonávania.6 Nejde však o klasickú podobu
subordinácie, ako poznáme z typických pracovnoprávnych vzťahov, ale skôr o nepriamu kontrolu7,
ktorá môže viesť až k deaktivácii konta vodiča na platforme8. Okrem toho poukazuje na rozpor
3

a dosahu témy, a preto prípad posunuli až pred Veľkú komoru, ktorá sa schádza, aby zasadala iba
v mimoriadne dôležitých konaniach.
3 Návrhy generálneho advokáta Macieja Szpunara doručené 11. mája 2017 vo veci C-434/15, bod
54: „Polemika o postavení vodičov vo vzťahu k Uber, ktorá už viedla k súdnym rozhodnutiam
v niektorých členských štátoch, teda vôbec nesúvisí s právnymi otázkami, ktorými sa zaoberám
v prejednávanej veci.“
4 Tamže, bod 43: „Vo svojich písomných pripomienkach spoločnosť Uber tvrdí, že iba spája ponuku
(mestskej dopravy) s dopytom. Myslím si však, že ide o zjednodušený pohľad na jej úlohu. Spoločnosť
Uber robí v skutočnosti oveľa viac, ako je spájanie ponuky a dopytu: samotná Uber vytvorila túto
ponuku. Upravuje tiež jej podstatné vlastnosti a organizuje jej fungovanie.“
5 Tamže, bod 56: „Vodiči, ktorí jazdia v rámci platformy Uber, nevykonávajú vlastnú činnosť, ktorá by
existovala nezávisle od tejto platformy. Naopak, táto činnosť môže existovať iba vďaka platforme, bez
ktorej by nemala žiadny zmysel.“
6 Tamže, bod 44: „Spoločnosť Uber umožňuje osobám, ktoré chcú začať vykonávať mestskú dopravu
cestujúcich, aby sa pripojili na jej aplikáciu a vykonávali túto činnosť za podmienok, ktoré stanovuje
spoločnosť Uber a ktoré sú pre vodičov záväzné prostredníctvom zmluvy o používaní aplikácie.
Týchto podmienok je veľa a týkajú sa tak prístupu k činnosti, ako aj jej vykonávania, a dokonca aj
správania vodičov pri uskutočňovaní plnení.“
7 Tamže, bod 52: „Hoci táto kontrola sa nevykonáva podľa zvyčajného spôsobu hierarchickej
podriadenosti, netreba sa nechať oklamať zdaním. Taká nepriama kontrola, akú vykonáva spoločnosť
Uber, ktorá sa zakladá na finančných stimuloch a decentralizovanom hodnotení vykonávanom
cestujúcimi, so stupňovitým účinkom, umožňuje rovnako efektívne, ak nie ešte efektívnejšie riadenie
ako kontrola založená na formálnych pokynoch, ktoré dáva zamestnávateľ svojim
zamestnancom a priamej kontrole ich plnenia.“
8 Tamže, bod 48: „Aplikácia Uber obsahuje funkciu hodnotenia: cestujúci môžu hodnotiť vodičov
a naopak. Priemer hodnotení, ktorý je nižší ako určitá hranica, môže mať za následok vylúčenie
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s univerzálne prijímaným klišé, že každá činnosť vyvíjaná v kolaboratívnej (zdieľanej) ekonomike má
formu voľnočasovej kratochvíle zameranej na prilepšenie si.9
Tento prístup sa odlišuje od postoja Európskej komisie, ktorá vo svojej Európskej agende pre
kolaboratívnu ekonomiku10 považuje 'vlastníctvo kľúčových aktív' (vozidiel), za jeden z rozhodujúcich
determinantov pri posudzovaní toho, či platforma poskytuje - okrem služieb informačnej spoločnosti,
ktoré slúžia na sprostredkovanie služby medzi jej poskytovateľom a používateľmi – aj základnú službu
(dopravu).11
Generálny advokát nezabúda však ani na možnosť, že by Uber mohol zabezpečovať svoje
služby nie zamestnancami, ale prostredníctvom samostatne zárobkových činných osôb. 12 Vzhľadom
na predmet veci túto problematiku ďalej nerozvíja, ale samotné posúdenie necháva na národné
súdy.13
ROZHODNUTIE SÚDNEHO DVORA EURÓPSKEJ ÚNIE
Napriek tomu, že to Súdny dvor vyslovene neuvádza, nasledoval odporúčania generálneho
advokáta.14 Na úvod skonštatoval, že sprostredkovateľská služba, ktorá prostredníctvom aplikácie
pre smartfóny umožňuje prenos informácií o rezervácií dopravy medzi poskytovateľom a koncovým
užívateľom, sa v zásade odlišuje od dopravnej služby, ktorá pozostáva z fyzického aktu presunu osôb
alebo tovaru z jedného miesta na druhé prostredníctvom vozidla, a v podstate zodpovedá kritériám
4

z platformy, najmä v prípade vodičov. Uber teda vykonáva kontrolu kvality služieb poskytovaných
vodičmi, aj keď nepriamu.“
9 Tamže, bod 47: „Hoci v rámci platformy Uber nie je upravený pracovný čas, takže vodiči môžu
vykonávať túto činnosť doplnkovo, ukazuje sa, že väčšina ciest je vykonaná vodičmi, pre ktorých táto
činnosť predstavuje ich jedinú alebo hlavnú zárobkovú činnosť. Uber finančne odmeňuje vodičov aj
za dosiahnutie veľkého počtu ciest. Rovnako im oznamuje miesta a časy, v ktorých sa môžu
spoľahnúť na veľký počet jázd a/alebo výhodné tarify. Bez toho, aby vyvíjala formálny tlak na vodičov,
je tak Uber schopná prispôsobiť svoju ponuku výkyvom dopytu.“
10 Európska agenda pre kolaboratívnu ekonomiku z 2. 6. 2016, COM(2016) 356 final, s. 6. Dostupné
na
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/SK/COM-2016-356-F1-SK-MAIN-PART1.PDF.
11 Návrhy generálneho advokáta vo veci C-434/15, bod 55: „Skutočnosť, že spoločnosť Uber nie je
ich [vozidiel] vlastníkom, je podľa môjho názoru irelevantná, pretože podnikateľ môže veľmi dobre
zabezpečiť poskytovanie dopravných služieb pomocou vozidiel patriacich tretím osobám, najmä ak
na účely týchto služieb využíva tieto tretie osoby, bez ohľadu na povahu právneho vzťahu, ktorý spája
týchto dvoch účastníkov.“
12 Tamže, bod 54: „Toto zistenie však neznamená, že vodičov Uber treba nevyhnutne považovať za
jej zamestnancov. Táto spoločnosť môže veľmi dobre uskutočňovať svoje plnenia využitím
nezávislých podnikateľov, ktorí konajú v jej mene ako subdodávatelia.“
13 Tamže, bod 73: „Bude, samozrejme, prináležať vnútroštátnemu súdu, aby s prihliadnutím na svoje
vlastné skutkové zistenia posúdil, či činnosť, o ktorú ide vo veci samej, spĺňa uvedené kritérium
kontroly. Upozorňujem však, že viacero súdov v rôznych členských štátoch už rozhodlo v tomto
zmysle. To by mohlo slúžiť ako inšpirácia pre vnútroštátny súd v duchu idey siete súdov.“
14 V ďalšom prípade (rozsudok Súdneho dvora Európskej únie (veľká komora) z 10. apríla 2018 vo
veci C-320/16 Uber France SAS), ktorý sa zaoberal ďalšími otázkami súvisiacimi s fungovaním Uberu
generálny advokát Szpunar svoju pôvodnú analýzu ešte doplnil o ďalší pohľad použiteľný aj na
pracovnoprávne účely; návrhy doručené 4. júla 2017 vo veci, bod 22: „[S]ituácia v rámci služby
poskytovanej spoločnosťou Uber sa výrazne líši od situácie vo vzťahu medzi franchisorom a jeho
franchisantmi v rámci franchisingovej licenčnej zmluvy. Je pravda, že franchisor môže vykonávať
prísnu kontrolu nad činnosťou franchisantov, a to do tej miery, že zákazníci vnímajú franchisantov
skôr ako dcérske spoločnosti franchisora než ako nezávislé podniky. Úloha franchisora sa však pritom
obmedzuje len na poskytovanie služieb (licencie k ochranným známkam, know-how, poskytnutie
vybavenia, poradenstvo, atď.) franchisantom. Nemá nijaký vzťah s konečnými používateľmi služieb,
poskytovateľmi týchto konečných služieb sú výlučne franchisanti. Služby franchisora sú teda
nezávislé od konečných služieb, hoci franchisor v tomto rámci vymedzuje podmienky ich
poskytovania. Spoločnosť Uber sa naopak priamo podieľa na poskytovaní konečnej služby
používateľom, takže sa na rozdiel od franchisora musí považovať za poskytovateľa tejto služby.“
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pojmu 'služby informačnej spoločnosti', pretože je poskytovaná za odmenu, na diaľku, elektronickým
spôsobom a na základe individuálnej žiadosti príjemcu služieb.15
Tribunál však v implicitnej zhode s generálnym advokátom poznamenáva, že činnosť
softvérovej aplikácie sa neobmedzuje len na online sprostredkovanie, ale že Uber sám vytvára
ponuku služieb mestskej dopravy a zároveň organizuje jej všeobecné fungovanie: jednak výberom
vodičov, poskytnutím rovnomennej aplikácie (nevyhnutnej pre vodičov aj pasažierov), ako aj
rozhodujúcim vplyvom na podmienky, za ktorých vodiči vykonávajú dopravu. Ide teda o inherentnú
súčasť komplexnej služby, ktorej hlavným prvkom je dopravná služba.16 Vzhľadom na uvedené Súdny
dvor rozhodol, že sprostredkovateľská služba je neoddeliteľne spätá s dopravnou službou, a preto
spadá pod 'služby v oblasti dopravy' v zmysle článku 58 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.17
V dôsledku toho sa na ňu vzťahuje článok 2 ods. 2 písm. d) smernice Európskeho parlamentu a Rady
2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu, ktorý vylučuje Uber z
výhod uplatňovania zásady slobodného poskytovania služieb. To znamená, že by sa na činnosť
Uberu mali vzťahovať vnútroštátne právne predpisy upravujúce oblasť dopravy.
Na rozdiel od generálneho advokáta sa Súdny dvor vyhol posudzovaniu právneho postavenia
Uberu a vodičov, pretože barcelonský súd sa naň obrátil s cieľom charakterizovať službu a nie vzťahy
vznikajúce pri jej poskytovaní.
ZÁVER S OTVORENÝM KONCOM
Súdny dvor narušil koncept, na ktorom fungujú okrem Uberu aj mnohé ďalšie – nielen ridesharingové - aplikácie. Nemyslíme, že rozhodnutie bude mať fatálne dopady na kolaboratívnu
ekonomiku ako takú. Bude však potrebné prispôsobovať sa vnútroštátnym povinnostiam, čo je
podstatne ťažšie ako regulácia činnosti v rámci slobody poskytovať služby digitálne na jednotnom trhu
EŮ.
Očakávame, že rozsudok spolu návrhmi generálneho advokáta bude mať v jednotlivých
členských štátoch dopad i na pracovnoprávne spory. Z tohto hľadiska je kľúčový najmä bod 39: „Uber
prostredníctvom rovnomennej aplikácie stanovuje prinajmenšom maximálnu cenu jazdy, že táto
spoločnosť danú sumu vyberie od klienta predtým, ako časť z nej vyplatí neprofesionálnemu vodičovi
daného vozidla, a že vykonáva určitú kontrolu kvality vozidiel a ich vodičov, ako aj správania týchto
vodičov, ktorá dokonca môže viesť k ich vylúčeniu.“ Vodiči konajú iba ako pomocníci integrovaní
v rámci organizačnej štruktúry Uberu, pretože neurčujú svoje postavenie na trhu samostatne. A
nenesú ani žiadne finančné a obchodné riziko vyplývajúce z činnosti Uberu, ale plne závisia od
objednávateľa služieb. Už len toto dostatočne naznačuje, že Uber sa nemôže považovať za obyčajný
medzičlánok medzi vodičmi a cestujúcimi len pre to, že poskytuje digitálne nástroje na uspokojenie
dopytu a ponuky jázd.18
Obzvlášť tvrdenia generálneho advokáta budú povzbudzovať národné súdy, aby rozhodli, že
neprofesionálni vodiči Uberu sú alebo nie sú zamestnancami podľa toho-ktorého vnútroštátneho
právneho poriadku so všetkými z neho vyplývajúcimi právnymi následkami19, pretože majú „zásadný
význam pre 'demystifikáciu' mainstreamovej rétoriky obklopujúcej prácu v rámci platformovej
ekonomiky“20.
5

15

Body 34 a 35.
Body 38 až 40.
17 Bod 48.
18 Naopak, ak by bol Uber kvalifikovaný ako služba informačnej spoločnosti, pracovnoprávny vzťah
medzi platformou a vodičom by nebol vôbec možný, čo explicitne vyplýva z odôvodnenia 18 smernice
2000/31/ES Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb
informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica
o elektronickom obchode), podľa ktorého „zmluvný vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom
nie je službou informačnej spoločnosti“.
19 Okrem toho sa domnievame, že vodiči Uberu sa môžu považovať aj za pracovníkov (worker) na
účely práva Európske únie, a to so všetkými súvisiacimi právami a povinnosťami.
20 DE STEFANO, V. Labour is not a technology: Reasserting the Declaration of Philadelphia in times
of platform work and gig economy. In IUSLabor, č. 2/2017, s. 5. Dostupné na
https://www.upf.edu/documents/3885005/58976718/
Labour_is_not_technology_DeStefano.pdf/f0ae7b4f-d39e-0ff7-1421- 2cb0eb512977.
16
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Hoci sa to nezdá, slovenská legislatíva je pripravená na to, aby súdy (inšpektoráty práce,
daňový úrad, sociálna či zdravotná poisťovňa) správne určili, či ide o zamestnancov alebo samostatne
zárobkovo činné osoby. Slúži na to legálna definícia závislej práce obsiahnutá v Zákonníku práce.21
Samozrejme, môžeme sa prieť, či je počet prvkov v nej dostatočný, či nejaký nechýba, alebo, naopak,
neprevyšuje a či vôbec potrebujeme jej zakotvenie v zákone a nestačí to nechať na teóriu alebo
súdnu prax. Bez ohľadu na odpovede na tieto koncepčné otázky nemôže byť problém rozhodnúť sa
pre jedno z dvoch riešení. Netajíme sa, že v prípade Uberu sa prikláňame k zamestnaneckému
statusu, čo v intenciách analyzovaného rozhodnutia, návrhov generálneho advokáta a argumentačnej
línie prijímanej súdmi v podstate každej časti sveta nie je vôbec prekvapivé.22
Oveľa väčšou výzvou je správne pochopenie rôznych druhov kolaboratívnej ekonomiky. 23 Tu
existuje priestor na diskusiu o regulácií pracovnoprávnych vzťahov, pretože väčšina z nových foriem
práce prispieva k inovácii pracovného trhu, zatraktívňuje ho pre širší okruh možných zamestnávateľov
a zamestnancov. Na druhej strane existujú riziká, ktoré moderné podoby práce prinášajú. Najmä
národní zákonodarcovia stoja pred náročnou úlohou, aby našli rovnováhu medzi ochranou
pracujúcich a potrebou uľahčenia využívania nových pracovných modelov. Alternatívou k prirodzene
pomalej legislatívnej ceste, ktorá zaostáva za rýchlosťou, ako sa mení svet práce, môže byť realizácia
slobody združovania a kolektívne zmluvy.
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ZDIEĽANIE BYTOV VO SVETLE KOLABORATÍVNEJ
EKONOMIKY1
Monika Škvarková
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok je venovaný v súčasnosti veľmi rozšírenej a naďalej rozvíjajúcej sa forme
poskytovania služieb – poskytovaniu ubytovania prostredníctvom zdieľania bytov, resp. bytových
priestorov. Digitálna doba, v ktorej žijeme, priniesla nové pracovné príležitosti presahujúce hranice
pracovnoprávnych vzťahov. Autorka sa, v súvislosti s kolaboratívnou ekonomikou, zamýšľa nad jej
prínosom, ale tiež nad neistotou, ktorú v porovnaní s tradičnými formami zamestnania prináša.
Príspevok je venovaný aj riešeniu otázky potreby zavedenia právneho rámca pre online platformy.
Autorka v príspevku zdôrazňuje význam vnútroštátnej právnej úpravy, súčasne poukazuje na
dôležitosť spolupráce na úrovni Európskej únie.
Kľúčové slová: kolaboratívna ekonomika, online platforma, pracovnoprávny vzťah, zdieľanie bytov,
Európska únia
Abstract: The article is devoted to the very widespread and further developing form of the provision
of services – the provision of housing through the sharing of flats and residential spaces. The digital
age we live in brings new job opportunities which exceed boundaries of labour-law relations. The
author, in the context of the collaborative economy, thinks about its benefits, but also about the
uncertainty that it brings in comparison with traditional forms of employment. The article is also
devoted to the addressing of the need for establishing a legal framework for online platforms. In the
article, the author emphasizes the importance of national legislation, but also points to the importance
of cooperation at level of the European Union.
Key words: collaborative economy, online platform, labour-law relation, sharing of flats, the European
union
NIEKOĽKO SLOV NA ÚVOD
Doba, v ktorej v súčasnosti žijeme, označovaná prívlastkom digitálna, vo veľkej miere
umožnila vzrast pracovných príležitostí a nových možností podnikania. Digitalizácia totiž nespočíva
len v zavádzaní technických prostriedkov do tradičných pracovnoprávnych vzťahov, v dôsledku čoho
v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej len „Zákonník práce“) poznáme napríklad
teleprácu2. V posledných rokoch sa v súvislosti s digitálnou dobou čoraz viac skloňuje pojem
kolaboratívna, resp. zdieľaná ekonomika. Zdieľaná ekonomika je definovaná ako „systém, v ktorom
sa majetok alebo služby zdieľajú súkromnými jedincami, bezodplatne alebo za odplatu, spravidla
prostredníctvom internetu“.3 Ľuďom je tak umožnené prenajať svoje auto, bicykel, náradie, proste
čokoľvek, čo v danom momente nevyužívajú. Jej základnou myšlienkou je tak zužitkovať kapitál –
tovar alebo služby, ktorý sa nevyužíva, alebo sa využíva len málo. Bežný človek ale spravidla nevie,
čo si pod týmto pojmom predstaviť, hoci väčšina ľudí sa už s niektorou formou zdieľanej ekonomiky
stretla. Stačí tak ľuďom spomenúť Uber či Airbnb a mnohí si s nimi spoja internetové platformy, ktoré
na jednej strane prinášajú väčšie a častokrát výhodnejšie možnosti zárobku, než sa ľudia domnievali,
na druhej strane prinášajú väčší a spravidla aj výhodnejší výber pre spotrebiteľov.
1

Príspevok bol vypracovaný v rámci projektu Zamestnávanie mladých ľudí v čase hospodárskych
zmien vo svetle migračnej krízy – nové výzvy pre politiku trhu práce (právny a ekonomický pohľad).
Projekt VEGA, reg. č. 1/0908/17
2 Ustanovenie § 52 zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
3 Sharing economy. Dostupné na: https://en.oxforddictionaries.com/definition/sharing_economy
[overené ku dňu 1.4.2018]
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Na prvý pohľad sa môže akákoľvek online platforma, prostredníctvom ktorej môžu nielen, ale
aj súkromné osoby poskytovať služby v rámci zdieľanej ekonomiky, javiť ako veľmi výhodná voľba.
Hovorieva sa však, že nie je všetko zlato, čo sa blyští. Takéto jednoduché príslovie možno bez
akýchkoľvek pochybností vztiahnuť aj na problematiku kolaboratívnej ekonomiky. Internetová
platforma nemusí vystupovať len v roli sprostredkovateľa služieb, môže takéto služby aj vykonávať,
poskytovať ich ako predmet svojej činnosti a vystupovať tak v úlohe zamestnávateľa. Poskytovateľ
služby tak môže mať status zamestnanca, pokiaľ ide o pracovnoprávny vzťah, prípadne osoby
samostatne zárobkovo činnej, prípadne ani jeden z nich.4 Zväčša ide práve o samostatne zárobkovo
činné osoby, resp. osoby poskytujúce služby v rámci nezávislého vzťahu. Mnoho ľudí už
uprednostnilo takýto nezávislý vzťah pred istejším, a najmä právnymi predpismi upraveným
a regulovaným, pracovnoprávnym vzťahom. Iní považujú poskytovanie služieb cez internet len za
akúsi voľnočasovú aktivitu popri zamestnaní alebo štúdiu. Láka ich prilepšenie si po finančnej stránke,
podstatne výhodnejšie ako v prípade klasického pracovnoprávneho vzťahu. Veľkou motiváciou je aj
kontrola nad pracovnými podmienkami, flexibilita a lepšie rozloženie práce a súkromného života, teda
skutočnosť, že „pracovný čas“ im neurčí ich zamestnávateľ. Inak povedané, sú si sami sebe pánmi.
Majú čas venovať sa rodine, prípadne sa môžu venovať inej zárobkovej činnosti, napríklad aj
prostredníctvom inej internetovej platformy. Online platformy tak vytvárajú akýsi paralelný trh práce.
Každé takéto plus, ale so sebou nesie aj mínus. Azda najproblematickejšou skutočnosťou je, že
ochranu, ktorá je poskytovaná pracovnoprávnym vzťahom na základe pracovnoprávnych predpisov,
najmä na základe zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, nemožno poskytnúť aj ľuďom
ponúkajúcim služby cez online platformy, ktorí nie sú v pracovnoprávnom vzťahu, hoci spravidla majú
aj pravidelný príjem. Na jednej strane tak ľudí láka vidina peňazí, na strane druhej absentuje právna
úprava, ktorá by ľudí ponúkajúcich služby prostredníctvom internetu chránila obdobným spôsobom
ako klasických zamestnancov, ale i zamestnávateľov chráni Zákonník práce.
Témou príspevku je jedna z foriem zdieľanej ekonomiky, a to ponuka ubytovania
prostredníctvom online platformy Airbnb5. Príspevok je zameraný na službu, ktorá cez internet
sprostredkúva krátkodobé ubytovanie medzi turistami a súkromnými majiteľmi bytov. Inzercia
ponúkajúca najmä turistom byty v nízkej cene, v centre mesta, s pozitívnymi recenziami od
spokojných turistov. Áno, ideálny spôsob, ako si nájsť výhodné krátkodobé ubytovanie. Z pohľadu
práva ale vzniká množstvo otázok vynárajúcich sa v súvislosti s dopadom na trh práce, so
vzrastajúcou, často až ničotnou, nekalou konkurenciou pre hotelierstvo. Cieľom príspevku je
poukázať na nedostatky stavu de lege lata a prostredníctvom návrhov de lege ferenda priniesť návrhy
na zlepšenie.
ZDIEĽANIE BYTOV – „NOVÝ“ FENOMÉN V PONUKE UBYTOVANIA
Každá doba so sebou nesie nejaký fenomén, niečo nové, nepoznané, no pre ľudí veľmi lákavé.
Zvyčajne, no nie bezvýnimočne, ide o rôzne technické výdobytky. V minulosti to bol práve počítač,
internet, mobilné telefóny, či iné informačné technológie. V posledných rokoch je to ale využívanie
rôznych služieb prostredníctvom online platforiem v rámci zdieľanej ekonomiky. Jednou z takýchto
služieb je aj ponuka ubytovania prostredníctvom platformy Airbnb.
Výhodou internetových platforiem je, že veľmi rýchlo, dynamicky a pružne reagujú na potreby
trhu, na potreby nás, spotrebiteľov. Dôkazom toho je veľký počet platforiem, prostredníctvom ktorých
ľudia online ponúkajú nielen spomínané ubytovanie, či odvoz, ale tiež náradie, či dokonca aj jedlo zo
svojho stola. Na trhu sa tak rozširuje sortiment ponúkaných aj dopytovaných tovarov a služieb. Veľkou
devízou online platforiem, akou je aj spomínané Airbnb, je, že ľudia majú možnosť dosahovať zisk
z podhodnotených aktív, v danom prípade z prenájmu voľnej izby. Ponúkanie ubytovania cez internet
súčasne dokáže osloviť väčší okruh osôb, ako ponuka v tlačovinách, aj s ohľadom na to, že internet
považuje mnoho ľudí za každodennú samozrejmosť. Využívanie internetu na iné účely, ako
komunikačné, je nerozlučne späté najmä s mladšou generáciou. Práve mladí ľudia aj častejšie
2

4 BARANCOVÁ,

H.: Pracovné právo v digitálnej době a rozvoj kolaboratívnej ekonomiky. In: Justičná
revue, 69, 2017, č. 10
5 Existuje veľké množstvo internetových platforiem, prostredníctvom ktorých ponúkajú ubytovanie
hotely, penzióny, ale aj apartmánové domy. Snáď najznámejšou je platforma Booking.com. Témou
príspevku je ale ponuka ubytovania prostredníctvom Airbnb, teda internetovej platformy,
prostredníctvom ktorej ponúkajú ubytovanie súkromné osoby.
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cestujú, pokiaľ ich ešte neviažu pracovné alebo rodinné záväzky. Aj preto vyhľadávanie ubytovania
prostredníctvom internetu, a samozrejme aj ubytovanie v rámci zdieľanej ekonomiky spravidla
využívajú práve ľudia do štyridsať rokov. Ubytovanie získané takýmto spôsobom je pre mnohých ľudí
jednoznačnou voľbou aj z ekonomického hľadiska. Kým medzi hotelmi v určitej lokalite nenájdeme
veľké cenové rozdiely, ponuka ubytovania zdieľaním bytu v tejto istej lokalite je aj o niekoľko cenových
kategórií lacnejšia. Trh je tak nielen rozšírenejší, ale súčasne v dôsledku nižších cien, prístupnejší aj
pre menej majetné vrstvy. Taktiež vo väčšine prípadov ide o ubytovanie nachádzajúce sa v lepšej
lokalite, v takej, v akej nie je priestor na vybudovanie veľkého hotelu. Turisti tak získavajú možnosť
bývať v centre navštíveného mesta, v pešej dostupnosti od turistických atrakcií. Kolaboratívna
ekonomika vytvára nové príležitosti aj pre ľudí, ktorí z určitých dôvodov nemôžu využívať tradičné
formy zamestnania. Pokiaľ túto výhodu premietneme do zdieľania bytov, ponúknuť svoj nevyužívaný
byt, prípadne izbu v obývanom byte a dosiahnuť tak zisk, byť ekonomicky aktívny, má aj osoba
zdravotne znevýhodnená, ale aj osoba, ktorá sa stará o svojho rodinného príslušníka a nemôže
pracovať mimo domova. Samozrejme za podmienky, že má k dispozícii internetové pripojenie.
Na prvý pohľad by sa zdieľanie bytov mohlo javiť ako výhodná náhrada ubytovania v hoteloch
a súčasne, pre poskytovateľov takejto služby, aj ako veľmi výhodná náhrada klasického
pracovnoprávneho vzťahu, pokiaľ ide o príležitosť dosiahnuť zisk. Kde je ale Achillova päta takejto
ponuky ubytovania? Možnosť akejkoľvek osoby ponúknuť svoj byt, resp. izbu pre turistov je
nevýhodná najmä pre samotných poskytovateľov služieb v oblasti hotelierstva. Hotely, apartmánové
domy či penzióny musia pre povolenie ich činnosti, ale aj pre ďalšie pokračovanie činnosti, splniť
veľké množstvo podmienok vyplývajúcich z právnych predpisov, pričom pravidelne čelia kontrolám
nielen z regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Prežitie takýchto ubytovacích zariadení
v posledných pár rokoch ohrozujú práve právnym poriadkom neregulované ubytovacie služby
ponúkané prostredníctvom internetovej domény Airbnb. Pokiaľ ale ide o svetové metropoly ako je
napríklad Paríž, zdieľanie izieb či bytov cez Airbnb sa spočiatku javilo ako veľmi prospešné. Ponuka
izieb v hoteloch alebo penziónoch bola nedostatočná, vzhľadom na dopyt turistov. Preto nocľah
v takomto „náhradnom zdroji“ ubytovania poslúžil aj na vyrovnanie ponuky ubytovania v hoteloch a
penziónoch a dopytu po ubytovaní. Ľudia, ktorí prostredníctvom internetu ponúkajú spravidla turistom
možnosť krátkodobo sa ubytovať v ich byte aj v dôsledku absentujúcej právnej úpravy regulujúcej
zdieľanie bytov, nemusia splniť rovnaké podmienky, aké vyplývajú z právnych predpisov napríklad
pre už spomínané hotely. V dôsledku toho je ohrozená konkurencieschopnosť rokmi overených, ale
podstatne drahších hotelov či penziónov. Môžeme hovoriť o akejsi nekalej konkurencii pre tradičné
hotely. Ako protipól výhody spočívajúcej v tom, že ide o ponuku ubytovania prostredníctvom internetu,
vďaka čomu sa o ubytovaní môže dozvedieť veľký okruh osôb na hocakom mieste vo svete, vzrastá
aj nebezpečenstvo, že sa o ubytovanie bude uchádzať osoba, ktorá uvedie klamlivé údaje. Pre
majiteľa bytu, napríklad ponúkajúceho jednu izbu vo svojom štvorizbovom byte, kde žije s rodinou, je
riskantné ubytovať niekoho, o kom má pravdivé údaje, nieto ešte nepravdivé, pre prípad, že by sa
čokoľvek udialo. Azda najväčším otáznikom a problémom v súvislosti so zdieľaním bytu
prostredníctvom Airbnb v rámci kolaboratívnej ekonomiky je otázka zodpovednosti. Vo všeobecných
podmienkach je uvedená klauzula, ktorou sa Airbnb zbavuje akejkoľvek zodpovednosti. Nie je tak
zmluvnou stranou dohôd medzi hostiteľmi a hosťami, nekontroluje ich správanie a odmieta akúkoľvek
zodpovednosť v tomto ohľade.6 Môže sa Airbnb takto jednoducho zbaviť zodpovednosti?
Službu, ktorá začínala ako prenájom gauča či postele v spoločnej izbe, neskôr samostatnej
izby a v súčasnosti aj celého bytu, využívajú najmä ľudia v strednej príjmovej vrstve. Ako z vyššie
uvedeného vyplýva, kolaboratívna ekonomika priniesla mnoho výhod nielen pre tých, ktorí si chcú
prilepšiť zdieľaním svojho bytu, ale súčasne aj pre tých, ktorí hľadajú ubytovanie v primeranej cenovej
kategórii. Aj s ohľadom na skutočnosť, že ide o relatívne nový spôsob ponúkania ubytovania,
zdieľanie bytu prostredníctvom online platformy Airbnb má stále nejeden nedostatok, podobne ako
iné internetové platformy, ktoré ponúkajú tovary alebo služby.

6 DEGRYSE

CH.: Digitalisation of the economy and its impact on labour markets. Brusel: ETUI aisbl,
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VPLYV PONÚKANIA SLUŽIEB V OBLASTI UBYTOVANIA (NIELEN) NA TRH PRÁCE – DE
LEGE FERENDA
Ponuka ubytovania prostredníctvom internetu neovplyvňuje len jednotlivcov, súkromné osoby,
ktoré tieto služby ponúkajú, ale aj spotrebiteľov či iné subjekty, ktoré ponúkajú obdobné služby, avšak
nie prostredníctvom online platforiem. Zdieľaná ekonomika tak ovplyvňuje spoločnosť ako takú. Pokiaľ
by dopady na národnú ekonomiku či trh práce mali byť len pozitívne, nebol by žiadny dôvod na
akúkoľvek zmenu. Ako ale zabrániť negatívnym vplyvom?
3

Návrhy de lege ferenda ako nástroje riešenia problematických okruhov v súvislosti
s kolaboratívnou ekonomikou
Z členstva v Európskej únii vyplýva pre členské štáty, Slovenskú republiku nevynímajúc,
v súvislosti so zdieľanou ekonomiku povinnosť napomáhať jej rozvoju, a súčasne tak nevytvárať
bariéry, ktoré by jej rozvoju bránili. Akékoľvek bariéry, obmedzenia či zákazy sú považované za
nežiaduce, pričom ich použitie by malo byť len krajným nutným riešením.
Aby ale rozvoj kolaboratívnej ekonomiky nespôsoboval už spomínanú nekalú konkurenciu pre
tradičné formy a spôsoby poskytovania služieb, je potrebné stanoviť pravidlá pre poskytovateľov
služieb prostredníctvom internetu, teda aj pre tých, ktorí prostredníctvom platformy Airbnb ponúkajú
turistom ubytovanie. Pravidlá, ktoré by jednak podporili ďalší rozvoj, ale súčasne aj obmedzili
negatívne dopady zdieľanej ekonomiky. Ako už bolo uvedené, hotely, penzióny, apartmánové domy,
proste tradiční poskytovatelia ubytovania v oblasti hotelierstva, musia splniť celý rad povinností
vyplývajúcich z právnych predpisov, aby im bolo umožnené takéto zariadenie prevádzkovať. Taktiež
bežný prenajímateľ bytu, ktorý prenajíma byt spravidla na niekoľko mesiacov až rokov, sa musí
prihlásiť na daňovom úrade. Následne, s ohľadom na to, či ide o prenajímateľa fyzickú osobu alebo
o fyzickú osobu – podnikateľa, má povinnosť odviesť daň z prenájmu bytu, resp. aj povinnosť odviesť
odvody do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne. Poskytovatelia ubytovania prostredníctvom
internetovej platformy nemusia splniť úplne všetky tieto povinnosti. 7 Z tohto dôvodu by bolo vhodné
vytvoriť právnu reguláciu, ktorá by istým spôsobom pripodobnila hotely, prípadne prenajímateľov
bytov s tými, ktorí zdieľajú svoj byt v rámci kolaboratívnej ekonomiky. Podobná situácia nastala
v prípade Uberu, ktorý predstavuje veľkú konkurenciu pre taxislužby. V nedávnom rozhodnutí
Okresný súd Bratislava I rozhodol, že vodiči Uberu a jeho vozidlá budú musieť splniť podmienky, ktoré
sa vyžadujú pre prevádzkovanie taxislužby, vrátane licencie. 8 Ak hovoríme o ponúkaní ubytovania
prostredníctvom internetovej platformy Airbnb, za zváženie by stálo určenie podmienok pre osoby,
ktoré ponúkajú turistom svoje voľné izby alebo byty, pričom okrem poplatku, ktorý odvádzajú
spoločnosti Airbnb, museli by splniť aj iné odvodové povinnosti. Pokiaľ hovoríme o akejsi pomoci pre
tradičné hotely zo strany štátu, jednou z možností by mohla byť úprava nášho právneho poriadku,
popri stanovení pravidiel, ktoré musia splniť poskytovatelia ubytovania cez Airbnb, aj podmienku
týkajúcu sa maximálneho počtu dní, počas ktorých môžu súkromné osoby ubytovať vo svojom byte
turistov. Od decembra 2016 spoločnosť Airbnb prevzala zodpovednosť v plnom rozsahu za to, že
takíto súkromní poskytovatelia ubytovania nebudú svoje izby či byty „prenajímať“ viac než 60 dní
v Amsterdame a viac než 90 dní v Londýne.9 Podobná úprava, samozrejme s cieľom ochrany
tradičného hotelierstva, by mohla byť vhodná aj v podmienkach Slovenskej republiky. V porovnaní
3.1

Od 1.1.2018 nadobudla účinnosť novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, v zmysle ktorej
sú zdanené priamo zahraničné online platformy ako Uber, či Airbnb, a to tak, že si zaregistrujú svoju
stálu prevádzkareň pre účely dane z príjmov. – Dôvodová správa k zákonu č. 344/2017 Z. z., ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z.
o správe daní (daňový poriadok)
8 Na Okresný súd Bratislava I bol 18.1.2018 doručený návrh na nariadenie neodkladného opatrenia
Občianskeho združenia koncesovaných taxikárov (ďalej len „OZKT“). Predmetný návrh mal za cieľ
pozastaviť činnosť Uberu, kým sa adaptuje na platnú legislatívu. OZKT argumentovalo, že vodiči
Uberu nespĺňajú požiadavku na kvalifikáciu a ich vozidlá požadované normy. – Uznesenie Okresného
súdu
Bratislava
I,
sp.
zn.
38CbPv/1/2018
zo
dňa
16.
februára
2018,
ECLI:SK:OSBA1:2018:1118201567.1
9 Exploratory study of consumer issues in online peer-to-peer platform markets. Task 4 – Case study:
AirBnB. Dostupné na: ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=46230 [overené ku dňu
7.4.2018]
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s Amsterdamom či Londýnom služby prostredníctvom Airbnb u nás možno neposkytuje až tak veľa
osôb. Nemožno však poprieť, že Slovenská republika je krajina, kde turizmus rozkvitá a navštevovaná
je státisícami turistov ročne. Preto určité obmedzenie ohľadom počtu dní, počas ktorých budú môcť
súkromné osoby zdieľať svoje byty v prospech turistov, by mohlo byť považované za dobrú voľbu,
pokiaľ ide o ochranu tradičného hotelierstva. Samozrejme, ak by sa pristúpilo k takémuto obmedzeniu
zdieľania bytov, bolo by potrebné zjemniť podmienky, ktoré by museli splniť poskytovatelia ubytovania
prostredníctvom platformy Airbnb. Nebolo by určite spravodlivé, ak by títo poskytovatelia museli
spĺňať väčšinu podmienok stanovených pre hotely, penzióny a podobné zariadenia, prípadne
podmienky, ktoré musia spĺňať prenajímatelia bytov.
Ako už bolo načrtnuté, problematickou skutočnosťou v súvislosti s online platformami je aj
otázka: Kto je zodpovedný, ak nastane nejaký problém? Tento problém môže spočívať tak
v nezrovnalostiach ohľadom transakcií, ale taktiež môže ísť o poškodenie majetku hostiteľa či o úraz.
Spoločnosti ako Airbnb, ale aj Uber sa sústreďujú na ich hlavnú činnosť. Sprostredkúvajú ponuku
a dopyt v oblasti ubytovacích služieb, resp. prepravných služieb. Vyhýbajú sa akýmkoľvek druhom
zodpovednosti, aj prostredníctvom už spomenutej klauzuly vo všeobecných podmienkach. Tvrdia, že
nie sú zodpovední za rovnaké štandardy ako hotely či taxislužby. Spoločnosť Airbnb sa bráni tým, že
táto spoločnosť sama ubytovanie neposkytuje, len riadi platformu, prostredníctvom ktorej nezávislí
poskytovatelia ponúkajú pre turistov izbu či byt, pričom spoločnosť sama nie je stranou dohody medzi
nimi. Tým, že uvádzajú, že sú len sprostredkovateľmi medzi poskytovateľmi ubytovania, či
prepravných služieb a osobami, ktoré takéto služby vyhľadávajú, sa snažia vyhnúť zodpovednosti za
dodržiavanie právnych predpisov, ako aj za iné škody, napríklad v súvislosti s transakciami.10
Poskytovatelia služieb, v prípade Airbnb poskytovatelia ubytovania turistom, odvádzajú tejto
spoločnosti poplatky súvisiace s poskytnutím ubytovania, a to zakaždým, keď je rezervovanie izby či
bytu zavŕšené.11 Za zváženie by stálo zakotviť zdieľanú zodpovednosť online platformy Airbnb
v prípade, ak nastanú problémy týkajúce sa platieb za ubytovanie, ale taktiež v prípade, ak napríklad
spoločnosť Airbnb bola upozornená, že určitá ponuka nezodpovedá realite a aj napriek tomu
nevyvodila žiadne dôsledky voči osobe zdieľajúcej svoj byt. Takéto dôsledky by mohli spočívať
napríklad v znemožnení ponúkať predmetné ubytovanie až do doby zosúladenia skutočného stavu
s inzerovaným. Online platformy by nemali byť zbavené zodpovednosti za tie služby, ktoré samy
poskytujú, pričom ide najmä o platobné služby.12 Možno sa stotožniť s názorom, že jednou zo služieb,
ktorú Airbnb poskytuje, a teda by mala byť za ňu táto spoločnosť aj zodpovedná, je zverejňovanie
inzerátov s ponukou ubytovania na základe žiadosti súkromných osôb, ktoré chcú zdieľať svoje byty,
prípadne izby. Samozrejme, nemôže zodpovedať za každý takýto inzerát, nemá predsa možnosť
overiť si pravdivosť údajov v inzeráte. Má však možnosť zasiahnuť, ak sa na túto spoločnosť obrátia
nespokojní „zákazníci“.
Podobnú úpravu, najmä čo sa týka povinností, ktoré musia poskytovatelia ubytovania v rámci
zdieľanej ekonomiky splniť, by bolo potrebné upraviť v rámci priestoru Európskej únie. Aj s ohľadom
na zosúlaďovanie právnych poriadkov členských štátov, považujeme za dôležité, aby krajiny
spolupracovali. Nebolo by rozhodne spravodlivé, ak by sa v porovnateľných krajinách upravovali
povinnosti poskytovateľov ubytovania rozdielne.
Zdieľanie bytov vs. pracovnoprávny vzťah
Kolaboratívna ekonomika v nemalej miere ovplyvňuje aj trh práce. Ľudia, ktorí sú dlhodobo
nezamestnaní, pretože si nevedia nájsť prácu, ale aj ľudia, ktorí potrebujú dodatočné príjmy, využívajú
online platformy na dosiahnutie zárobku. Turista si zaplatí za ubytovanie prostredníctvom online
3.2
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STEMLER, A.: The Myth of the Sharing Economy and Its Implications for Regulating Innovation.
Dostupné na: https://papers.ssrn.com/sol3/Papers.cfm?abstract_id=2828308 [overené ku dňu
7.4.2018]
11 What
are Airbnb Service Fees? Fees related to Accomodations. Dostupné na:
https://www.airbnb.com/help/article/1857/what-are-airbnb-service-fees?topic=250 [overené ku dňu
7.4.2018]
12 JURČOVÁ, M.: Zdieľaná ekonomika a platformy. Dostupné na:
https://www.researchgate.net/project/APVV-c-APVV-14-0061-Rozsirovanie-socialnej-funkcieslovenskeho-sukromneho-prava-pri-uplatnovani-zasad-europskehoprava/update/5986d554b53d2ff30bd8665b [overené ku dňu 9.4.2018]
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platformy Airbnb, poskytovateľovi ubytovania plynie zisk, z ktorého si samozrejme platforma
odpočítala určité dojednané percento. Jednoduchá a pohodlná možnosť zárobku. Mnohí ľudia, ktorí
zdieľajú svoje byty, či aspoň izbu, by pravdepodobne preferovali tradičný pracovnoprávny vzťah,
avšak z ekonomického hľadiska sa rozhodnú práve pre niektorú z foriem zdieľanej ekonomiky,
v našom prípade pre ponuku ubytovania turistom. Vidina jednoduchého spôsobu „zárobku“, namiesto
takmer každodenného výkonu práce pre zamestnávateľa, ale súčasne aj situácia, keď sa znižuje
ponuka pracovnej sily v porovnaní s dopytom po nej. Taká je pracovnoprávna stránka zdieľanej
ekonomiky.
Ako už bolo uvedené, poskytovatelia služieb prostredníctvom Airbnb, môžu mať rôzne
postavenie, ale spravidla ide o súkromné osoby, ktoré ubytovanie ponúkajú v nezávislom vzťahu,
resp. fyzické osoby – podnikateľov. Zdieľaná ekonomika tak pretransformovala klasický trh práce na
akýsi paralelný trh práce ponúkajúci výhody veľkému množstvu „pracovníkov“. Vytvorila tak akúsi
skupinu drobných „podnikateľov“, ktorých „zárobok“ predstavuje zisk zo zdieľania ich tovarov či
služieb. Vidina veľkých zárobkov len vďaka ubytovaniu turistov, flexibilné „pracovné podmienky“,
priestor na voľný čas, možnosť zarábať prostredníctvom viacerých online platforiem. To je len
demonštratívny výpočet preferencií, pre ktoré sa ľudia postupne odkláňajú od výhod, ktoré im ponúka
klasický pracovnoprávny vzťah. Každé plus ale so sebou nesie aj mínus. Takíto poskytovatelia
ubytovania síce získali výhody v porovnaní s klasickými zamestnancami, avšak zabúdajú na jedno –
nie sú zamestnancami a z tohto dôvodu im nemôže byť poskytnutá ani ochrana, ktorá vyplýva zo
Zákonníka práce ani z iných pracovnoprávnych predpisov. Na takéto osoby sa totiž síce nevzťahujú
ustanovenia o pracovnom čase, no taktiež ani ustanovenia zabezpečujúce nárok aspoň na minimálnu
mzdu, ustanovenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ale ani sociálna ochrana náležiaca
zamestnancom v pracovnom pomere. Poskytovatelia ubytovania prostredníctvom zdieľania bytov si
neuvedomujú, že raz dosiahnu dôchodkový vek a v prípade, že ubytovanie neposkytujú popri
pracovnoprávnom vzťahu, resp. nie sú dobrovoľne poistení, nebudú mať nárok na starobný dôchodok.
Taktiež v prípade, ak sa stanú dočasne práceneschopní v dôsledku choroby či úrazu alebo žena
otehotnie, nebudú mať nárok na dávky sociálneho zabezpečenia.
Možno skonštatovať, že ide o obchádzanie najmä sociálnej ochrany poskytovanej
pracovnoprávnymi predpismi tým, že sa fyzické osoby samy vylučujú z pracovného pomeru
a uprednostňujú výkon samostatnej zárobkovej činnosti či nezávislú prácu. Keďže poskytovanie
služieb cez internet nie je v súčasnosti v podmienkach Slovenskej republiky regulované žiadnym
právnym predpisom, bolo by vhodné pouvažovať o vytvorení už spomenutých povinností pre
poskytovateľov ubytovania v rámci zdieľanej ekonomiky, ale súčasne aj o priznaní práv týmto
poskytovateľom. Za obzvlášť potrebnú možno považovať práve úpravu týkajúcu sa sociálnej ochrany
pre osoby, ktoré zdieľajú svoje byty, a to paradoxne práve zakotvením povinnosti. Tieto osoby by
podľa nášho názoru mali byť povinne dôchodkovo, ale aj nemocensky poistené. Ako už bolo
spomenuté, mnohí ľudia poskytujú ubytovanie prostredníctvom platformy Airbnb práve v čase, keď sú
nezamestnaní, takže nespadajú do výpočtu osôb povinne poistených. Môžu sa poistiť dobrovoľne, čo
však nezamestnaní občania najčastejšie nevyužívajú. Preto podobná úprava by mohla prispieť
k istote poskytovateľov ubytovania, že v prípade, ak nastane niektorá zo sociálnych udalostí, bude im
poskytnutá ochrana prostredníctvom niektorej dávky sociálneho zabezpečenia.
ZÁVER
Digitalizácia a rozvoj technologických inovácií priniesli nové možnosti v oblasti poskytovania
služieb. Prostredníctvom internetových platforiem sa umožnilo využiť tovar, ale aj služby, ktoré ľudia
donedávna nepovažovali za aktíva umožňujúce dosiahnuť zisk. Zosúladila sa tak ponuka tovarov
a služieb s dopytom po nich. Kolaboratívna, resp. zdieľaná ekonomika je oprávnene označovaná za
fenomén posledných rokov.
Ponuku aj dopyt po rôznych druhoch tovarov a služieb prostredníctvom online platforiem
začína využívať stále viac a viac ľudí. Internetová platforma Airbnb počas svojej existencie prešla
vývojom – kým vo svojich počiatkoch šlo o ponuku gauča v spoločnej izbe, neskôr došlo k rozvoju
a v súčasnosti súkromné osoby zdieľajú s turistami svoje byty. Online platforma Airbnb predstavuje
sprostredkovateľa medzi ponukou ubytovania a dopytom po ubytovaní. Postačuje pritom len prístup
na internet a súhlas so všeobecnými podmienkami platformy.
Ako možno vidieť, platforma Airbnb má veľký dopad na národnú ekonomiku. Negatívne vplýva
na odvetvie tradičného hotelierstva, v dôsledku čoho je potrebné upraviť podmienky zdieľania bytov,
4
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či izieb prostredníctvom internetu. Problematické je aj postavenie osoby poskytujúcej ubytovanie
prostredníctvom platformy Airbnb, najmä s ohľadom na nedostatočnú sociálnu ochranu. Cieľom
príspevku bolo prostredníctvom návrhov de lege ferenda poukázať na možné riešenie pretrvávajúcich
nedostatkov kolaboratívnej ekonomiky.
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THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION: WORKERS WITHIN
THE GIG ECONOMY
Aneta Tyc
University of Lodz, Faculty of Law and Administration
Abstract: The changes triggered by the Fourth Industrial Revolution are considered fundamental
challenges to the future of work. This research, conducted from a labour and employment law
perspective, contributes to a better understanding of the gig economy, one of the manifestations of
this Revolution. The study examines not only its motive power, but also both disadvantages and
opportunities that arise for workers under the new fast-growing business model. The purpose of the
article is to face challenges that it brings, and try to overcome tremendous legal uncertainty in the
current labour and employment laws, which do not seem to adequately account for the new types of
employment relationships. The article offers proposals for further action, important from the point of
view of policy makers, that should ameliorate the current situation and contribute to guarantee a
decent work for gig workers.
Key words: gig economy, on-demand economy, internet platforms, decent work.
1

INTRODUCTION
The Fourth Industrial Revolution relies on a new era of technological innovation, and
technological advancement causes occupational changes. That is why, nowadays, the significant rise
in the number of people working through Internet platforms is noticeable. Online platforms have
expanded in many sectors and offer a wide range of services, inter alia driver services (e.g., Lyft,
Uber, Sidecar), delivery services (e.g., Instacart, Postmates), business services (e.g., Freelancer,
Upwork), medical care services (e.g., Heal, Pager), personal and household services (e.g.,
TaskRabbit, Handy)1, but even those allowing dog owners to connect with dogsitters through a
technological platform (DogVacay)2.
To gain a better understanding of the nature of work through online platforms, this study
examines not only its motive power, but also both disadvantages and opportunities that arise for
workers from the new fast-growing business model. We need to begin difficult conversations on how
to ensure decent work for people working through online platforms under invisible oversight of the
smartphone algorithm. This article sets the groundwork for those conversations and makes proposals
to get us started on the right path.
The article proceeds in eight parts, including introduction. It begins by outlining the
methodological underpinnings of the study. Then, the existing terminological confusion is explored. In
the pages that follow, the study discusses driving forces behind the rise of the gig economy,
shortcomings and opportunities that it entails, and suggests a pathway to ensure decent work for gig
workers. Ultimately, some concluding remarks are formulated.
2

METHODOLOGY
The research plan includes a hypothetical-deductive method involving the formulation of
hypotheses in response to the posed research problems, and determining the compatibility or
incompatibility of hypotheses with the conclusions derived from the research. The existing literature
will be subject to analysis and critique. A synthesis will be an investigative technique for development
of the accumulated literature. The hypotheses are as follows: 1. The terminology used is imprecise,
and the notions of “sharing” or “collaborative” economy can be misleading in regard to technologyfacilitated gig work; 2. The so-called “gig” or “on-demand” economy burgeoned partly as a result of
the economic crisis and partly due to the spread of smartphone applications, and not necessarily
because of longing for community, altruism, mutual help and solidarity; 3. Judging the gig economy
unequivocally negatively is wrong, even from the point of view of labour scholars who are now
1DONOVAN,
2

S.A. et al. What Does the Gig Economy Mean for Workers?, pp. 1-2.
KATZ, V. Regulating the Sharing Economy, p. 1071.
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searching for a legal protective regulation and are focusing mainly on the commodification of labour,
irregular and unpredictable income of gig workers, lack of minimum wages, precariousness of work
or health and safety hazards. The point here is to notice some opportunities that a digitally based new
economy involves, e.g. flexibility and the possibility to keep control over one's working time, better
chances for workers who could be excluded from the labour market, the elderly and young people,
women or disabled persons.
Recognizing and acknowledging the positive aspects of the gig economy, and taking into
consideration negative ones, including those referred to above, another hypothesis is that the gig
economy urgently needs to be reorganised with the aim to ensure decent work for all gig workers. The
objective of this study is to propose a recovery plan in order to minimize shortcomings of the gig
economy. In this context, further hypotheses to be tested are that: 1. The execution of gig workers'
collective rights should be guaranteed; 2. The minimum wage should be established for gig workers;
3. Social protection systems should be adapted in order to ensure that gig workers can benefit from
them; 4. Changes in the way platform-facilitated labour is organised should be established to reduce
the time of searching for work; 5. The clients' possibility to reject the correctly completed work and to
refuse payment should be abolished; 6. Workers' right to data portability (e.g. reputation) between
online platforms should be provided; 7. Regulations to combat online child labour should be
developed.
Finally, a problem which arises is that casting themselves in the role of technology firms or
simple intermediaries between individuals needing services and those providing services, platforms
escape from employers' responsibilities. They misclassify workers as independent contractors.
Assessing different views on the status of gig workers, we can establish a hypothesis that they should
be protected under labour law and a special employment contract should be created. Traditional
labour law does not fully adjust to the concept of platform-enabled work, especially owing to the level
of its flexibility. Moreover, applying traditional labour law in its entirety to the gig economy could have
a detrimental effect on this new business model and, as highlighted by McCabe, “will likely lead to the
material alteration of the industry”3. Thus, labour law provisions should be carefully drafted in order
not to throw the baby out with the bathwater, and not to lead to the elimination of platforms.
3

TERMINOLOGY
Let us start with the explanation of the difference between the sharing economy and the ondemand economy. In short, for instance, renting out a private residence or a single room through
Airbnb platform entails only the tenant's use of the property (sharing economy), while the functioning
of Uber platform needs work performed by drivers (on-demand economy). The former is referring to
consumers in some way sharing their property with users or renters4, that is why the latter has a
greater importance from the point of view of labour law (it requires carrying out the human work). The
notion of “sharing” or “collaborative” economy, as used by the European Commission5, has been
interpreted as misleading in regard to technology-facilitated gig work6.
Some scholars point out that on-demand economy involves “physical services”, e.g.
cleaning, plumbing, childcare, driving passengers around, the execution of which is channeled
through apps managed by platforms. Therefore, it should be distinguished from “crowdwork” – the
term which is referred to working activities that imply completing a series of tasks through online
platforms. “Virtual services”, e.g. photo tagging, completing surveys, accounting or translation tasks
are transmitted via Internet and can be performed anywhere without territorial limitations. At the
beginning of 2015 there were about 2,300 crowdsourcing platforms in the world7. The also so-called
3
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“clickwork” is a form of task subdivision that, on the one hand, centres on low-skilled tasks, e.g.
identifying spelling errors, hunting for email addresses, text transcription or data entry, dismantled into
microtasks, and – on the other hand – engages more complex tasks, e.g. review writing, social media
work or sales and marketing8. However, sometimes in the literature the term “work crowdsourced” is
seen as having two aspects: physical work to be undertaken in the real (offline) world, and digital work
delivered in the virtual (online) world9. Moreover, according to some authors, the notions of “work-ondemand via app” and “crowdwork” make up the broader concept of the “gig-economy”10. Other
scholars represent different points of view, namely that expressions like “on-demand economy” and
“gig-economy” are interchangeable, and are used as a general umbrella in order to be broadly
understood11. This article supports the latter view.
4

THE MOTIVE POWER BEHIND THE RISE OF THE GIG ECONOMY
The debate over the motive power behind the rise of the gig economy can be characterized in
terms of economic and technologic arguments. Firstly, there is little doubt that the global economic
crisis has caused job losses and an increase of the unemployment rate among young people.
Consequently, many people have placed their hopes in the gig economy which has given the
possibility to earn additional income in a flexible way. Next, the development of Internet and
smartphone applications has played a crucial role in the emergence of the gig economy. A mobile
device and a smartphone application facilitate transactions via Internet. The opportunity of online
payment is also not insignificant. Similarly, social media is considered as a technologic driving force
of the gig economy12. According to K. Beaumont, longing for community, altruism, mutual help and
solidarity should be placed within the context of societal driving forces behind the development of the
gig economy (called by the author “collaborative economy”). As she argues, the point here is quite
simple — these elements raise the level of trust between strangers, and thus the level of trust in doing
peer-to-peer business transactions13. However, it seems to us that a more appropriate argument
would be linked to an understanding that a number of services associated with meeting the needs of
everyday life can be done for money and online transactions reduce their cost. Everyone in the gig
economy has his/her selfish purpose, so it is difficult to talk about “longing for community, altruism,
mutual help and solidarity” when every single activity is for sale. Nothing is “shared” here. Platforms
rather “monetize human effort and consumer assets”14. Such results corroborate the hypothesis that
the notions of “sharing” or “collaborative” economy are not the proper ones.
5

SHORTCOMINGS OF THE GIG ECONOMY
In line with most of the literature that criticizes the gig economy, the focus in this part is on its
shortcomings. In grappling with these issues, it is clear that the development of this new business
model means the increase in instantaneous opportunities to work causing uncertainty among workers
about what tomorrow will bring. Human labour is commoditized, every interaction between people has
its price, everything amounts to monetary transactions. Mass digitization of our daily lives facilitates
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such an approach. Your neighbour needs a lift? Think twice, your favour can be easily valued by the
Internet platform like Uber. The lines between work and leisure are blurred15.
Unfortunately, the precarious nature of work is one of the main features of the gig economy.
Virtual workers are transformed into a “cybertariat”, that is “an increasingly precarious
«cyberproletariat» composed of diverse waged and unwaged labourers in digital networks”16.
Regardless of the kind of work being performed, working conditions for the considerable majority of
crowdworkers are poor. They are even called “digital slaves” due to a lack of regulation, a lack of
union representation and organizing power, the oligopoly of platforms, and constant economic and
legal insecurity resulting in a significant imbalance of bargaining power17. There is also a risk
associated with an increase in child labour related to the daily effort of many hours before a computer
screen as persons performing work online (virtual world) are often anonymous. In this context,
regulations to combat online child labour should be developed.
Much of this literature argues that not infrequently minimum wages are out of reach for those
labelled as independent contractors, even if many indicators reveal a disguised employment
relationship. A high proportion of risk is transferred to workers, so that the employer can avoid potential
costs, e.g. unemployment insurance18, overtime compensation, family and medical leave, employer
payroll taxes19.
Irregular and unpredictable income makes budgeting difficult for gig workers. In addition, they
often need to create their own safety net due to the fact that the new business model does not
guarantee an employer-provided retirement plan, health care coverage or disability insurance20. It is
clear that in this way Internet platforms contribute to the growing precariousness of work21. It is often
unsure even from hour to hour whether there will be work to do, and how much it will pay. Given this,
in the literature these workers are called “workers provided «just-in-time» and compensated on a
«pay-as-you-go» basis”. Clearly, the insecure employment and income are connected with
psychological morbidity22. Moreover, precarious workers can be trapped in a situation where they
need a second job to survive, but having an extra job means that the scheduling may get a worker
fired from the first one23.
Sadly, the immense majority of people accept this type of job because they are unable to find
a better one24. Earning money is the primary motivation for workers to crowd work, even for very low
paid tasks. The flexibility and a better work-life-balance take the second place25. Platforms often
constitute a crucial source of income for workers, and even the main living26.
Provided that someone is considered a “technology-enabled gig worker” if he/she earned
money in the last year from the platform that links workers with people who have a need for labour,
require workers to establish a profile in order to find and accept particular tasks, and coordinate
payments once the job is completed, it is interesting to analyse the results of Pew Research Center
survey of U.S. adults. Almost one-in-three gig workers say the income they earn is essential to meeting
their basic needs. More than half of platform workers describe the income they earn as being either
15
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essential to meeting their basic needs (29%) or as an important component of their overall budget
(27%). 37% says that they use these platforms because to help fill gaps or fluctuations in their other
sources of income. The situation of the so-called “wage theft”, i.e. denial or refusal of payment for
work in the gig economy is also an issue of great concern. 29% of gig workers did not receive payment
for work. Moreover, a small number of platform workers are actively saving for their retirement. As the
evidence discloses, only 27% have a personal retirement account and just 8% are covered by some
type of pension plan. In addition, a majority of these workers (56%) are not the owner of their home,
just renting it27.
The analysis of the extant literature reveals that there is a wide range of health and safety
hazards not only for offline gig workers in transportation and services, but also for online gig workers.
Working on poorly arranged workstations and fulfilling keyboard-intensive tasks, interaction with the
public, mixtures of household cleaning agents, or road traffic safety constitute only examples of
hazards for which the regulation of prevention does not apply due to the lack of an employment
relationship28.
Transactions in private cars or homes and the absence of the protective effect of working in a
public workplace may cause gig worker health and safety risks to increase29. Workers delivering food
worry about the lack of insurance. Of course, they are exposed to accidents, involving even grave
injuries. Given the need to introduce mechanisms that should be considered to address the risks
related to platform-facilitated work, in the EU the importance of assurance of portability of insurance
systems is highlighted. However, as it has been raised by Drahokoupil and Jepsen, “portability cannot
bring security, particularly if the problem is low pay”30.
Interestingly, gig workers have been incapable of building any massive-scale or effective digital
labour movements. Two potential reasons come to mind. The first one is that many of them do not
know each other, and the second is based on the fact that if they do not accomplish the task, gig
workers in other parts of the world are ready to replace them immediately as there is a very strong
competition throughout the global market. At the margin, some authors propose the creation of a
transnational digital workers union or trade secretariat – “an organisation with more ambitious aims
than the current «Freelancers Union» (...) and wider geographic reach than the vast majority of
existing trade unions”31.
The remaining issue is whether or not the Internet platforms affect labour markets even more
extensively. It is surely correct to support the dominant view that increased competition among
workers is likely to put pressure on pay and working conditions. Platforms can cause the competition
to be more severe by lowering barriers to entry through cutting transaction costs and addressing
market failures that would otherwise hinder transactions between strangers. Besides, unfair
competition can emerge because of regulatory avoidance32.
6

OPPORTUNITIES OF THE GIG ECONOMY
To redress shortcomings, this study explores arguments about positive aspects of the gig
economy. Crucially, Internet platforms provide an opportunity for all workers who could be excluded
from the labour market. Nor is this debate only of interest to the elderly and young people. Gig
economy meets the needs of women wanting to have a proper work-life balance and disabled
persons, facilitating them to lead independent lives.
In traditional labour markets territorially marked off one from another some people can be
excluded because of discrimination or occupational segregation. Given this context, the article should
27
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respond to this observation by examining if technological platforms could exert an impact on such a
situation. The first source of potential gains is that they allow workers to participate in distant markets
without being exposed to discrimination or segregation. The logic behind the second one is that they
give workers the opportunity to access their local market in an anonymous way, without revealing the
specific characteristic due to which they could be discriminated33.
Turning to the claim, much repeated in the literature, that gig economy symbolizes a shift in
preferences, it should be highlighted that nowadays many people entering the labour market certainly
prefer flexibility and control over their work time34. Not astonishingly, according to Pew Research
Center survey of U.S. adults, 30% of them say they do this type of work because they need to be able
to control their own schedule due to school, child care or other obligations35.
Performing platform-mediated work guarantees flexibility and independence. Not only it is
desired by people who wish to leave the traditional corporate world to have more flexible working
hours, autonomy and additional income, but it is also preferred by those who want to commence an
independent activity. It seems to be tailor-made for women, e.g. who want to combine work and
motherhood. Characterised by comparably lower administrative burdens, e.g. no specific taxes, no
overhead for an office, more limited amount of bills, this system gives women greater chance of getting
access to the market. Given this reality, this business model could offer opportunities to women that
other business models do not36.
One in two women and one in three men working with Uber declared that the main advantage
of being a Uber driver is that they “can only work part-time or flexible schedules” because of “family,
education, or health reasons.” Moreover, Uber female drivers, guided by the willingness to keep a
satisfactory work-life balance, are almost 30% more likely than men to work an average of 15 hours
or less per week (67% vs 38%). Notably, scholars should pay attention to data collected by
Bloomberg. It shows that between 15 and 20% of Uber drivers are women and that Uber drivers
comprise more women (13.8%) than traditional taxi drivers (8%)37.
Significant attention should also be given to the fact that an increasing number of seniors are
searching for ways to supplement their income. As the study by JPMorgan Chase Institute finds, more
than 400,000 seniors in the U.S. are now performing gig work through Internet platforms, and older
adults are getting a greater share of their income from these platforms than younger people. As
expected, e.g. older people are driving for Uber or pet-sitting through DogVacay. Importantly, the
elderly are less vulnerable to age discrimination due to the lack of job interviews. Additionally, gig
work often provides social interaction for seniors who otherwise tend to suffer from feelings of
loneliness38.
Working within the gig economy has some other important potentials. There is no reason to
think that working in the traditional office five days a week, eight hours a day, maximizes employee
satisfaction, productivity, or performance. In contrast, gig economy employers appreciate the quality
of worker results, and concentrate on performance, not attendance in the office. Workers reach
greater productivity and higher levels of satisfaction when liberated from the constraints of office life.
It can be illustrated by surveys of nearly 900 independent workers by Future Workplace and Field
Nation, and 8,000 workers by McKinsey’s Global Institute39. It should be also mentioned that the
platform offers opportunities to profit more directly from one’s labour40.
To reiterate, we have assumed that gig workers have been incapable of creating any largescale or effective digital labour movements. In this context, attention should be paid to O. Lobel’s claim
that the platform may be an opportunity to connect workers to each other and organize in ways
33
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previously unavailable. While I accept that platform technology lowers barriers of entry, the question
arises as to whether discontent workers could create cooperative versions of companies like Uber,
TaskRabbit, and Mechanical Turk, as suggested by the author. The creation and the operation of the
digital platform is complicated and expensive, whereas she envisions a driver-owned transportation
platform cooperative that adopts Uber-like technology, fueled by the energy of creative cause lawyers.
The author gives Peers as an example of an organization for platform economy workers and an
advocacy group for the platform economy that provides services to its members41. Nevertheless,
having in mind the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, adopted in 1998,
we should much more clearly emphasise the need to ensure the execution of collective rights for gig
workers. The mentioned Declaration commits Member States to respect and promote principles and
rights in four categories, inter alia freedom of association and the effective recognition of the right to
collective bargaining.
7

HOW TO ENSURE DECENT WORK FOR GIG WORKERS?
Do the conditions created for workers in the framework of gig economy correspond to the
concept of decent work? For example, India is the second country in the world, after the US, where
freelance work is on the rise. In January 2017, Shelly Singh, co-founder of PeopleStrong, a HR
solutions company, claimed that “20-25 per cent of the workforce of corporate India will be part of the
gig economy within the next 12-18 months”42. In answering the above question, it is clear that there
is much to be done. The objective of this paper is to propose some steps to improve conditions of
platform-facilitated work as much as possible.
Referring back to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, we
should clearly state that representative bodies for gig workers should be established in order to be
able to fulfil collective rights. However, as Aloisi, De Stefano and Silberman have quite rightly noted43,
traditional labour unions should promote initiatives aimed not only at increasing awareness about gig
workers working conditions, but also at organising such workers.
With a view to ensure decent work for people working through online platforms, I put forward
a postulate to establish the minimum wage for them. Taking into account a desire to preserve flexibility,
an arrangement consisting in a guaranteed minimum working hours should be sufficient to constitute
a ground for such a solution. Moreover, social protection systems should be adapted in order to
guarantee that gig workers can benefit from them. As pointed out by Berg and De Stefano, technology
itself can be used to ensure that workers earn at least the minimum wage and to facilitate payment of
social security contributions44. Additionally, noteworthy in this respect is the Nordic social policy
model. In a nutshell, many social benefits in the Danish flexible security model are connected with
citizenship, and the concept of flexible security equips employers with broad rights to adjust their
workforce in accordance with their needs while still providing workers with social protections in
different forms45.
There are also further problems to be solved. As it was pointed out in the ILO's survey, in a
typical week the average length of crowdworkers' working time was 28.4 hours, including 21.8 hours
spent on paid work and 6.6 hours spent on unpaid work. ln other words, workers dedicated 18 minutes
searching and doing unpaid preparatory work for every hour of paid work (23.2% of working time was
spent doing unpaid tasks)46. For this reason, changes in the organisation of work should be made in
order to shorten the time required for searching for work. As rightly argued by Berg and De Stefano47,
better organizational design and technology itself could contribute to the improvement of efficiency for
all.
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As already stated, the result of Pew Research Center survey of U.S. adults indicates that
29% of gig workers did not receive payment for work. On the other hand, according to the ILO's
research, the vast majority (94%) of crowdworkers surveyed have had work rejected or were refused
payment. In many cases refusal to pay or rejection of work were not justified, and the platforms were
unresponsive to the workers' concerns48. These findings fully support the hypothesis that the clients'
possibility to reject the correctly completed work and to refuse payment should be abolished or, at
least, as suggested by Aloisi, De Stefano and Silberman49, tools to question rejections that workers
believe are mistaken, unfair, or fraudulent should be available. These authors propose “an
independent dispute settlement system on the quality of the rendered service, with a panel of
arbitrators representing all parties involved”.
A further concern is the urgency to develop structures needed to provide workers' right to
data portability between online platforms. The lack of data portability hinders the transfer of contacts
to another platform and information that has once been shared (e.g. reputation, messages, photos,
histories) remain with the original platform. Thus, the worker is more disposed to stay with the initial
platform, even though rival platforms might be more attractive offering better conditions. Being aware
of the fact that they will anyway remain with the incumbent platform, rival platforms might not have an
incentive to offer better conditions for workers50. Granting this right may also contribute to the
reduction of workers' dependency upon single platform. Provided that reputation online could be
classified as personal data, a legal base can be found in Article 20 of the General Data Protection
Regulation of 27 April 2016 which contains the user’s right to data portability between online platforms
(European Parliament and the Council, 2016).
There then remains the issue of misclassification. In general, the defining feature of the
business operating in the gig economy is that it offers online apps to connect individuals needing
services with those providing services, but does not consider itself to be a service provider51.
Consequently, the majority of platforms classify workers as “self-employed” or “independent
contractors”. They thereby avoid employers' commitments resulting from labour law. However, the
assumption upon which the platform is only an intermediary between individuals seeking services with
those providing services is not so obvious. For example, according to the opinion of Advocate General
Maciej Szpunar delivered on 11 May 2017 (case C-434/15 Asociación Profesional Elite Taxi v Uber
Systems Spain SL, request for a preliminary ruling from the Juzgado de lo Mercantil No 3 de
Barcelona): “Uber is (...) not a mere intermediary between drivers willing to offer transport services
occasionally and passengers in search of such services. On the contrary, Uber is a genuine organiser
and operator of urban transport services in the cities where it has a presence”. Focusing on worldwide
responses to the problem of the status of gig workers, we should mention some of the ideas being
now under debate.
As raised by Cherry and Aloisi52, currently, if a corporation treats workers as independent
contractors, it is left up to the workers to prove otherwise. According to these authors, the default
presumption should be changed. The default classification would be an employment relationship on
the assumption that a worker has worked a minimum threshold of hours.
The above-mentioned concept has been developed against a background of criticism of
proposals to introduce a third category. The adoption of a “dependent contractor” as a third
employment classification has been proposed, e.g. by McCabe53. The authors pointed out that the
intermediate category between employee and independent contractor is nothing new. Some foreign
legal systems have already had experience with implementing a hybrid category. However, Cherry
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and Aloisi warn54 that experimenting with a third category might be risky. Its adoption in Italy resulted
in “widespread arbitrage of the categories with businesses moving employees into a «bogus»
discounted status in the quasi-subordinate category”. In Spain, the third category is applicable only to
a small part of workers because of the fact that the requirements for joining the hybrid category were
burdensome.
Other authors shifted focus from notions of the employee to the functional concept of the
employer. Analysing main functions of the employer and their functional foundations, Prassl and
Risak55 have qualified, e.g. Uber as the employer who should be responsible for ensuring
employment rights in each jurisdiction it operates.
An interesting argumentation on why it is difficult to classify Uber drivers as self-employed
persons has been also presented in the judgment of Employment Tribunal in Aslam and Farrar and
others v Uber BV, Uber London Ltd and Uber Britannia Ltd (2202550/2015) of 2016, October.
According to the judgment, Uber is the employing entity.
In trying to determine the status of gig workers one could also concentrate his/her attention
on the “European agenda for the collaborative economy”56. In this document the European
Commission makes reference to the definition of “worker” in EU law. Taking into consideration
cumulatively especially three indispensable criteria — the existence of a subordination link, the nature
of work, and the presence of a remuneration — it is to be established whether an employment
relationship exists or not. What is important, it may also apply to platform workers. According to the
agenda, many of the common arguments put forward by the platforms, such as that the work does
not take place continuously, and that workers are not constantly monitored, are not sufficient to avoid
qualification of platform work as a working relationship57.
Regardless of how they are called (e.g. taskers, rabbits, turkers), people working through
online platforms cannot be treated like “face-less” machines. They are still workers who should be
protected under labour law. The activities that they are performing should be perceived as work in the
full sense of the word. Provisions should be envisaged in order to establish a special employment
contract for them. We should, however, express concern regarding applying traditional labour law in
its entirety to the gig economy. The anxiety is connected with a possible detrimental impact of such a
solution upon the new business model which can finally lead to the elimination of platforms. As pointed
out by Lowe58: “from a legal perspective, there is a chance that Uber may end up going down in
history as an exceptional concept that could not survive the demands of its regulatory environment”.
8

CONCLUSION
The conclusions drawn from the conducted research help to determine the veracity of the
research hypotheses. Firstly, the obtained results appear to confirm the hypothesis under scrutiny,
related to the imprecise terminology. From the perspective of labour scholars, the notions of “sharing”
or “collaborative” economy can be misleading in regard to technology-facilitated gig work. Secondly,
while this study reinforced the hypothesis that the so-called “gig” or “on-demand” economy burgeoned
partly as a result of the economic crisis and partly due to the spread of smartphone applications, it
does not treat “longing for community, altruism, mutual help and solidarity” as real causes of the rise
of platforms. Thirdly, the findings in this article complement existing research by adding to the debate
on understanding that judging the gig economy unequivocally negatively is wrong as it involves many
opportunities for workers, e.g. the elderly, disabled, young or vulnerable to discrimination. It could also
ensure a better work-life balance for women. The analysis demonstrates that technology-facilitated
gig work is perceived as a method for ameliorating workers’ financial situation, and is viewed as a
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means for stimulating the increase of participation to the labour market59. However, as demonstrated
in this research, the new business model is not free from shortcomings, such as precariousness of
work, commodification of labour, irregular and unpredictable income of gig workers, lack of minimum
wages or health and safety hazards. This study contributes to the literature by offering additional
insights on how to temper the negative effects of the emerging techno-economic system, thus
ensuring decent work for gig workers. The obtained results should be sufficient to verify hypotheses
that the execution of gig workers' collective rights should be guaranteed, and the minimum wage
should be established. The results also support the hypothesis that social protection systems should
be adapted in order to ensure that people working through online platforms can benefit from them.
The data would surely confirm the hypothesis that changes in the way platform-facilitated labour is
organised should be established to reduce the time of searching for work. Reassessment of current
knowledge could authenticate the hypothesis that the clients' possibility to reject the correctly
completed work and to refuse payment should be abolished, or, at least, tools to question fraudulent
rejections should be available. Moreover, I provide evidence that workers' right to data portability
between online platforms should be ensured. Moreover, regulations to combat online child labour
should be created as the gig economy boosts an increase in child labour related to the daily effort of
many hours before a computer screen.
The article has also problematised the possibility of adopting a traditional employer –
employee model for the needs of the gig economy. Some authors suggest that it would be a solution
to its shortcomings. Indeed, corporations like Instacart, Shyp, and Managed by Q have already tried
to adopt this pattern60. Nevertheless, this paper argues that applying traditional labour law in its
entirety to the gig economy could be to the detriment of its functioning. It could entail a significant
increase in the costs of running a business and hinder platforms, thus causing counterproductive
effect and eliminating opportunities for many people. For this reason, labour law provisions for the
new business model should be drafted very carefully. This article has highlighted problems arising
against the background of different views on the status of gig workers. The findings presented indicate
that gig workers should be protected under labour law and a special employment contract could be
created in order to help to overcome the lack of employment’s stability. As an answer to the need for
regulation, governments should take appropriate steps in the above-mentioned spheres.
The article results from the research conducted at the University of Lodz and funded under the
grant for the development of young scientists and doctoral candidates in 2017 (source of funding:
Ministry of Science and Higher Education, Poland). Project's number: B1711900001771.02.
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ZÁKON O KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI – RIEŠENIE
OTÁZKY KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI V SLOVENSKEJ
REPUBLIKE?
Jozef Andraško
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstract: The author deals with the theoretical definition of information security and cyber security.
Furthermore, the author analyzes the newly adopted Cyber security Act. The author points out the
reasons for the adoption of such legislation, its positive aspects, as well as, the deficiencies relating
to the act in question.
Abstrakt: Autor sa v predkladanom príspevku v prvom rade zaoberá teoretickým vymedzením
informačnej a kybernetickej bezpečnosti. V ďalšej časti predkladaného príspevku autor analyzuje
novoprijatý zákon o kybernetickej bezpečnosti. Autor poukazuje na dôvody prijatia predmetnej právnej
úpravy, jej pozitívne stránky, ako aj nedostatky, ktoré so sebou predmetný zákon prináša.
Keywords: cyber security, information security, cyber security law, NIS Directive
Kľúčové slová: kybernetická bezpečnosť, informačná bezpečnosť, zákon o kybernetickej
bezpečnosti, smernica NIS
ÚVOD
Otázka ochrany informácií a informačných a komunikačných technológií (ďalej len „IKT“), ktoré
tieto informácie spracúvajú nebola nikdy aktuálna ako v súčasnosti. V čase, kedy sa informácie
stávajú aktívami nevyhnutnými pre fungovanie spoločnosti a rast ekonomiky, je viac ako nevyhnutné
prijať legislatívne akty, ktoré by zabezpečili komplexnú ochranu informácií a IKT, ktoré prevádzkujú
príslušné entity. Taktiež si je potrebné uvedomiť, že bezpečnostné incidenty majú nepriaznivé dopady
nie len na súkromný sektor, ale aj verejný sektor, čo môže spôsobiť problémy pri zabezpečení
verejných služieb, ktoré štát poskytuje.
V predkladanom článku sa v prvom rade snažím o objasnenie pojmov informačnej
a kybernetickej bezpečnosti z pohľadu medzinárodných štandardov. V druhom rade analyzujem
aktuálnu právnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti, a to z pohľadu práva Európskej únie, ako
aj právneho poriadku Slovenskej republiky. V neposlednom rade poukazujem na základné inštitúty
týkajúce sa kybernetickej bezpečnosti, ktoré sú upravené novou legislatívou v tejto oblasti. V závere
poukazujem aj na nedostatky prijatej právnej úpravy v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
1

VÝCHODISKÁ INFORMAČNEJ A KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI
Pojem informačná bezpečnosť je častokrát zamieňaný za pojem kybernetická bezpečnosť
a naopak. Nejasnosť v terminológii spomínaných pojmov vychádza najmä zo skutočnosti, že
predmetné pojmy sú upravené v mnohých dokumentoch, národného, ako aj medzinárodného
charakteru, avšak tieto dokumenty nemajú právnu záväznosť. Nejednotnosť týchto pojmov, ktoré sú
používané najmä v rôznych stratégiách, ktoré upravujú bezpečnosť v kybernetickom priestore
spôsobila roztrieštenosť pohľadov na skúmané pojmy.
Pojmy informačná a kybernetická bezpečnosť budem analyzovať najmä prostredníctvom
medzinárodných štandardov, ktoré túto problematiku riešia už viac než 20 rokov. Hoci štandardy nie
sú právne záväzné, častokrát sa na ne legislatíva odvoláva a dávajú presnejšie formulované
odpovede na otázky, ktoré súvisia informačnou a kybernetickou bezpečnosťou.
Štandard možno z formálneho hľadiska definovať ako: „dokument, ktorý vznikol na základe
konsenzu a bol schválený uznaným orgánom, ktorý poskytuje pre všeobecné a opakované použitie
2
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pravidlá, smernice alebo charakteristiky činností alebo ich výsledkov zamerané na dosiahnutie
optimálneho stupňa usporiadania v danom kontexte.“1
Z hľadiska orgánu, ktorý prijíma konkrétny štandard, možno štandardy rozdeliť na formálne
a neformálne. Zatiaľ čo formálne štandardy boli schválené národnými 2, európskymi3 alebo
medzinárodnými štandardizačnými orgánmi4, neformálne štandardy boli publikované organizáciami
pre rozvoj štandardov, ktoré však nie sú uznané za štandardizačné orgány. 5
Problematike informačnej bezpečnosti sa venuje viacero medzinárodných štandardov.
V ďalších častiach analýzy sa zameriam na medzinárodné ISO štandardy, ako aj na diela autorov,
ktorí sú považovaní za odborníkov v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti.
INFORMAČNÁ BEZPEČNOSŤ - POJEM
Informačná bezpečnosť nie je nový fenomén, nakoľko potreba uchovávať poznatky, chrániť
dôverné informácie, overovať autentickosť správ existuje niekoľko tisíc rokov, ale „informačná
bezpečnosť“ sa týkala pomerne úzkeho okruhu ľudí (vojakov, obchodníkov, diplomatov, politikov,
sprisahancov). S objavením sa elektronických (telegraf, telefón, rádio) ale najmä neskôr digitálnych
IKT však prudko vzrástol počet ľudí zainteresovaných na spracovaní a najmä využívaní informácie,
a teda aj potreba zaistenia spoľahlivosti, dostupnosti, dôveryhodnosti informačných zdrojov.
Medzinárodný štandard ISO/IEC 27000:2016 Information technology -- Security
techniques -- Information security management systems -- Overview and vocabulary (ďalej len
„ISO/IEC 27000:2016“) definuje informačnú bezpečnosť ako zachovanie dôvernosti, integrity a
dostupnosti informácií.
Dôvernosť, integrita a dostupnosť predstavujú základné bezpečnostné požiadavky
na ochranu informácií. Bezpečnostná požiadavka na zaistenie dôvernosti informácie znamená, že
informácia je chránená pred prezradením neoprávneným osobám. Príkladom informácií, ktoré si
vyžadujú ochranu pred neoprávneným prístupom sú, napr. osobné údaje, informácie týkajúce sa
bezpečnosti štátu a pod.6
Bezpečnostná požiadavka na zaistenie integrity údajov znamená, že údaje7 sú chránené
pred náhodnou alebo úmyselnou modifikáciou, ktorá by mohla mať vplyv na platnosť údajov.
Príkladom by mohla byť ochrana údajov v rámci transakcií, kde dochádza k platbe, kde by mohlo dôjsť
k modifikácii sumy.8
Dostupnosť informácie ako bezpečnostná požiadavka znamená, že informácie a služby,
ktoré poskytujú osobám a organizáciám, musia byť dostupné používateľovi kedykoľvek, keď o to
požiada. Napr. webová stránka, prostredníctvom ktorej sa osoby identifikujú a autentifikujú pre
2.1

ISO/IEC Guide 2:2004 Standardization and related activities – General vocabulary, s. 10.
Zoznam národných štandardizačných orgánov dostupný na:
https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=CENWEB:5.
3 Medzi európske štandardizačné orgány možno zaradiť European Committee for Standardization
(CEN), European Committee for Electrotechnical Standardization (CENEL) a European
Telecommunications Standards Institute (ETSI).
4 Medzi medzinárodné štandardizačné orgány možno zaradiť International Organization for
Standardization (ISO), International Electrotechnical Commission (IEC) a International Telegraph
Union (ITU).
5 Napr. American Society for Testing Materials International, Society of Automotive Engineers, Internet
Engineering Task Force a i.
6 TODOROV, D.: Mechanics of Users Identification and Authentication. Fundamentals of Identity
Management. USA: Auerbach Publications, 2007, s. 2.
7 V tomto prípade je potrebné rozlišovať medzi informáciou a údajom. Ako uvádza Olejár, informácie
sú obsahom údajov a údaje sú len forma zápisu informácií. To znamená, že tú istú informáciu (napr.
desať) možno zapísať v rôznej forme (napr. X, ten a pod.). Bližšie pozri OLEJÁR, D. a kol.:
Manažment informačnej bezpečnosti a základy PKI. Bratislava, 2015, s. 11. Dostupné na:
https://www.csirt.gov.sk/bezpecnostna-studovna/mfsr-vzdelavanie-89f.html.
8 TODOROV, D.: Mechanics of Users Identification and Authentication. Fundamentals of Identity
Management. USA: Auerbach Publications, 2007, s. 2.
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využívanie elektronických služieb verejnej správy, musí byť dostupná kedykoľvek, ak o to daná osoba
požiada. Nedostupnosť webovej stránky by narušila poskytovanie služieb. 9
Popri vyššie uvedených bezpečnostných požiadavkách na ochranu informácií, existujú aj iné
bezpečnostné požiadavky ako autentickosť, súkromnosť, anonymita, pseudonymita, nepopretie
pôvodu, nepopretie doručenia, resp. v prípade ochrany systémov poznáme dosledovateľnosť. 10
V zmysle predmetného štandardu sa za informácie považujú nielen informácie v digitálnej
forme (údaje uložené na elektronických alebo optických médiách), ale aj v materiálnej forme (napr.
papier).11 Medzi informácie môžeme taktiež zaradiť informácie ako vedomosti zamestnanca.
Informácie môžu byť prenášané rôznymi spôsobmi, kuriérom, elektronickou alebo verbálnou
komunikáciou. Bez ohľadu na formu informácií a spôsob jej prenosu platí, že si vyžadujú dostatočnú
ochranu.12
Whitman a Mattord definujú informačnú bezpečnosť ako: „ochranu informácií a ich kľúčových
prvkov, vrátane systémov a hardvéru, ktoré používajú, uchovávajú a prenášajú túto informácie.“13
Kľúčovými prvkami sú v tomto prípade dôvernosť, integrita a dostupnosť informácie.14
Podľa Olejára sa pojem informačná bezpečnosť používa minimálne v troch významoch:15
1. je to ideálny stav systému alebo organizácie, ktorý sa dá charakterizovať tak, že všetko (IKT)
funguje v súlade s požiadavkami (stanovenými napr. v bezpečnostnej politike) a v systéme/organizácii
nedochádza k bezpečnostným incidentom;
2. označuje činnosť smerujúcu k dosiahnutiu ideálneho stavu;
3. medziodborová oblasť, ktorá skúma hrozby voči IKT a informácii a metódy eliminácie rizík, ktoré z
nich vyplývajú.
KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ – POJEM
Pojem kybernetická bezpečnosť je v zmysle medzinárodného štandardu ISO/IEC 27032:2012
Information technology -- Security techniques -- Guidelines for cybersecurity (ďalej len
„ISO/IEC 27032:2012“) definovaný ako zachovanie dôvernosti, integrity a dostupnosti informácií v
kybernetickom priestore.16 V porovnaní s informačnou bezpečnosťou, pôjde teda len o informácie,
ktoré sú prenášané a uložené v kybernetickom priestore. Kybernetická bezpečnosť sa vzťahuje na
2.2

Tamtiež, s. 2.
Pre tieto bezpečnostné požiadavky bližšie pozri OLEJÁR, D. a kol.: Informačná bezpečnosť.
Bratislava, 2013. s. 12. Dostupné na: https://www.csirt.gov.sk/bezpecnostna-studovna/mfsrvzdelavanie-89f.html.
11 Vo vzťahu k ochrane informácií má špecifické postavenie aj verejná správa, a to hneď z niekoľkých
dôvodov. Dochádza v nej k spracúvaniu enormného množstva informácií, ktoré je porovnateľné so
subjektmi súkromného sektora s celosvetovou pôsobnosťou. V porovnaní so súkromným sektorom,
verejná správa v prípade nedostatočnej ochrany informácií spôsobuje škody iným subjektom, najmä
štátu. Verejná správa nespracúva len svoje údaje, ale aj údaje iných subjektov, ktorých množstvo je
veľmi veľké. Citlivé údaje sa uchovávajú v informačných systémoch verejnej správy, napr. Register
obyvateľov SR, Matrika, Živnostenský register, Obchodný register, Kataster nehnuteľností, Register
adries a i. Niektoré údaje sú v registroch verejnosti voľne prístupné, niektoré len cez kontaktné miesta,
iné sú zas verejnosti neprístupné.
12 ISO/IEC 27000:2016, s. 15.
13 WHITMAN, M.E. a MATTORD, H.J.: Principles of Information security. Boston: Course Technology,
2012, s. 9.
14 Dôvernosť, integrita a dostupnosť informácie sú v odbornej literatúre označené ako CIA trojuholník.
Skratka CIA vychádza zo začiatočných písmen anglických názvov týchto základných bezpečnostných
požiadaviek (Confidentiality, Integrity, Availability).
15 OLEJÁR, D.a kol.: Manažment informačnej bezpečnosti a základy PKI. Bratislava, 2015. s. 16.
Dostupné: https://www.csirt.gov.sk/bezpecnostna-studovna/mfsr-vzdelavanie-89f.html.
16 Predmetný medzinárodný štandard odkazuje na viacerých miestach na ISO štandardy, ktoré sa
aplikujú v prípade informačnej bezpečnosti.
9
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opatrenia, ktoré by zainteresované strany17 mali stanoviť pre vytvorenie a zachovanie bezpečnosti
v kybernetickom priestore.18
V zmysle vyššie uvedenej definície by sme mohli povedať, že kybernetická bezpečnosť je
informačná bezpečnosť kybernetického priestoru. Je viac ako potrebné ozrejmiť pojem kybernetický
priestor (cyberspace), ktorý je spätý s pojmom kybernetická bezpečnosť.
Neexistuje jednoznačná, všeobecne akceptovaná definícia pojmu kybernetický priestor.
Kybernetický priestor možno chápať ako systém systémov (SoS) zložený z rôznych digitálnych
zariadení spojených počítačovými sieťami, pripojenými na Internet (vrátane programového vybavenia,
údajov, aplikačných programov, technickej infraštruktúry) a ľudí, ktorí v tomto priestore pôsobia,
činností, ktoré v ňom prebiehajú, pravidiel, ktoré upravujú činnosti a vzťahy v priestore. Iné definície
chápu kybernetický priestor ako virtuálny systém informácií, vzťahov, činností, ktoré vznikajú pri
spracovaní informácií prostredníctvom digitálnych IKT, ktorý však neexistuje v materiálnej forme.
V zmysle medzinárodného štandardu ISO/IEC 27032:2012 predstavuje kybernetický priestor
komplexné prostredie, ktoré vzniklo interakciou ľudí, softvéru a služieb na Internete prostredníctvom
zariadení a sietí, technológií k nemu pripojených, ktoré neexistuje v žiadnej fyzickej podobe.19
Autori odbornej literatúry chápu kybernetický priestor ako geograficky neobmedzený,
nefyzický priestor, v ktorom sa nezávisle od času, diaľky a miesta vykonávajú transakcie medzi ľuďmi,
medzi počítačmi a medzi počítačmi a ľuďmi. Charakteristickým znakom kybernetického priestoru je
nemožnosť určiť presné miesto a čas, kedy došlo k danej aktivite alebo kde došlo k presunu
informácií.20
Hoci ISO/IEC 27032:2012 a niektorí autori odbornej literatúry chápu kybernetický priestor
ako prostredie, ktoré neexistuje vo fyzickej podobe, nemožno ho chápať izolovane od jeho
technologických komponentov, z ktorých je tvorený. Avšak, okrem technologickej úrovne má
kybernetický priestor aj sociálno-technickú úroveň, v rámci ktorej sa vykonávajú rôzne kybernetické
aktivity.21
Kybernetická bezpečnosť sa v zmysle štandardu ISO/IEC 27032:2012 opiera o informačnú
bezpečnosť (information security), bezpečnosť aplikácií (application security), bezpečnosť siete
(network security) a bezpečnosť Internetu (Internet security) ako o základné stavebné kamene.
Kybernetická bezpečnosť je jednou z činností potrebných pre ochranu kritickej informačnej
infraštruktúry (critical information infrastructure protection). Primeraná ochrana služieb kritickej
infraštruktúry súčasne prispieva k základným potrebám bezpečnosti (bezpečnosť, spoľahlivosť
a dostupnosť kritickej infraštruktúry) za účelom dosiahnutia cieľov kybernetickej bezpečnosti. 22
Rozdiel medzi informačnou a kybernetickou bezpečnosťou
V prvom rade si je potrebné uvedomiť, že v prípade skúmaných pojmov nejde o synonymá.
Informačnú a kybernetickú bezpečnosť nemožno vnímať ako totožné pojmy a nie je ani vhodné ich
rozlišovať na základe toho, ktorý pojem je širší alebo užší.
V zmysle vyššie skúmaných medzinárodných štandardov a odbornej literatúry je zrejmé, že
cieľom informačnej bezpečnosti je ochrana informácií a IKT, ktoré tieto informácie spracúvajú.
V prípade kybernetickej bezpečnosti je okrem iného taktiež cieľom ochrana informácií, ale len tých z
prostredia kybernetického priestoru. V tejto súvislosti si je potrebné uvedomiť, že z pohľadu ochrany
informácie ako aktíva, sú v prípade informačnej bezpečnosti chránené nie len informácie
v elektronickej podobe, ale aj vo fyzickej podobe.
V druhom rade je potrebné podotknúť, že kybernetická bezpečnosť má za cieľ zabezpečiť
zdieľanie a koordináciu medzi jednotlivými bezpečnostnými doménami. Možno povedať, že
kybernetická bezpečnosť spravuje bezpečnostné problémy, ktoré nerieši žiadna z bezpečnostných
Medzi zainteresované strany v kybernetickom priestore možno zaradiť užívateľov (jednotlivci,
súkromné a verejné organizácie) a poskytovateľov (poskytovatelia Internetu a poskytovatelia
aplikačných služieb).
18 ISO/IEC 27032:2012, s. 17.
19
Tamtiež, s. 12.
20 HAMELINK, C. J: The ethics of cyberspace. Sage, 2001, s. 9.
21 VAN DEN BERG, J. a kol.: On (the Emergence of) Cyber Security Science and its Challenges for
CyberSecurity Education. NATO STO/IST-122 symposium, Tallinn, 13-14 október 2014, s. 12-2.
22 ISO/IEC 27032:2012, s. 17.
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domén alebo môže byť identifikovaná viacerými doménami. V druhom prípade je potrebné zdieľať a
koordinovať informácií pre efektívne a komplexné riešenie bezpečnostného problému.
V niektorých prípadoch je pojem kybernetickej bezpečností spájaný s ochranou kritickej
informačnej infraštruktúry, čo však nie je pravdou. Súvislosť medzi kybernetickou bezpečnosťou
a ochranou kritickej informačnej infraštruktúry je častokrát viac ako zrejmá, nakoľko napr.
infraštruktúra telekomunikačných sietí zabezpečuje prístup do kybernetického priestoru.
Správne zadefinovanie pojmu kybernetický priestor, resp. vymedzenie jeho pôsobnosti je
veľmi dôležité, nakoľko kybernetickú bezpečnosť môžeme chápať ako informačnú bezpečnosť
kybernetického priestoru.
PRÁVNA ÚPRAVA KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI
Od 1. apríla 2018 je účinný zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o kybernetickej bezpečnosti). Predmetný zákon je
reakciou na povinnosť transponovať smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 zo
6. júla 2016 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a
informačných systémov v Únii (ďalej len „smernica NIS“). V tejto časti príspevku najskôr ozrejmím
ciele smernice NIS a následne sa zameriam na zákon o kybernetickej bezpečnosti.
Smernica NIS stanovuje opatrenia na dosiahnutie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí
a informačných systémov v rámci Európskej únie s cieľom zlepšiť fungovanie vnútorného trhu. Na
tento účel sa:
stanovujú povinnosti prijať národnú stratégiu v oblasti bezpečnosti sietí a informačných
systémov (čl. 7)
vytvára skupina pre spoluprácu (čl. 11)
vytvára sieť jednotiek pre riešenie počítačových bezpečnostných incidentov (computer security
incident response teams network – ďalej len „sieť jednotiek CSIRT“) (čl. 12)
stanovujú sa bezpečnostné a oznamovacie požiadavky pre prevádzkovateľov základných
služieb a poskytovateľov digitálnych služieb (čl. 14 a 16)
stanovujú sa povinnosti členských štátov určiť príslušné vnútroštátne orgány, národné
jednotné kontaktné miesta a jednotky CSIRT (čl. 8 a 9)
Smernica NIS v čl. 4 ods.1 definuje siete a informačné systémy ako:
a) elektronickú komunikačnú sieť v zmysle článku 2 písm. a) smernice 2002/21/ES;
b) každé zariadenie alebo skupina vzájomne prepojených alebo súvisiacich zariadení, z ktorých
jedno alebo viaceré vykonávajú na základe programu automatické spracúvanie digitálnych
údajov, alebo
c) digitálne údaje, ktoré sa ukladajú, spracúvajú, získavajú alebo prenášajú prostredníctvom
prvkov uvedených v písmenách a) a b) na účely ich prevádzkovania, používania, ochrany a
udržiavania
Napriek skutočnosti, že smernica NIS predstavuje základný právny rámec pre úpravu
kybernetickej bezpečnosti v Európskej únii, pojem kybernetická bezpečnosť nie je definovaný.
Smernica NIS definuje len pojem bezpečnosť sietí a informačných systémov ako „schopnosť sietí a
informačných systémov odolávať na určitom stupni spoľahlivosti akémukoľvek konaniu, ktoré
ohrozuje dostupnosť, autentickosť, integritu alebo dôvernosť uchovávaných, prenášaných
alebo spracúvaných údajov alebo súvisiacich služieb poskytovaných alebo prístupných
prostredníctvom týchto sietí a informačných systémov.“23
V smernici NIS sú definované dva druhy hospodárskych subjektov, a to konkrétne
prevádzkovatelia základných služieb (ďalej len „PZS“) a poskytovatelia digitálnych služieb
(ďalej len „PDS“). PZS sú verejné alebo súkromné subjekty, ktoré spĺňajú kritéria v zmysle čl. 5 ods.
2 smernice NIS a typ takéhoto subjektu sa uvádza v prílohe II smernice NIS. Ide o subjekty z odvetvia
energetiky, dopravy, bankovníctva, infraštruktúry finančných trhov, zdravotníctva, dodávky
a distribúcie pitnej vody a digitálnej infraštruktúry. Smernica NIS ukladá členským štátom regulovať
PZS podľa zásady minimálnej harmonizácie, čo znamená, že je možné, aby si členské štáty túto
úpravu rozšírili i na ďalšie, smernicou neuvedené odvetvia.
3
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Čl. 4 ods. 2 smernice NIS.
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Kritériami na identifikáciu PZS v zmysle čl. 5 ods. 2 smernice NIS sú:
subjekt poskytuje službu, ktorá má zásadný význam z hľadiska zachovania kľúčových
spoločenských a/alebo hospodárskych činností;
b) poskytovanie tejto služby je závislé od sietí a informačných systémov a
c) incident by mal závažný rušivý vplyv na poskytovanie uvedenej služby.
Ide o kumulatívne kritéria, ktoré musia byť naplnené súčasne. Ak jedno z týchto kritérií nie je naplnené,
nemôžeme hovoriť o prevádzkovateľovi základnej služby.
V súvislosti s určením závažného rušivého vplyvu zohľadňujú členské štáty v zmysle čl. 6
smernice NIS aspoň tieto medziodvetvové faktory:
a) počet používateľov využívajúcich službu, ktorú poskytuje daný subjekt;
b) závislosť ostatných odvetví uvedených v prílohe II od služby, ktorú poskytuje daný subjekt;
c) vplyvu, ktorý by mohli mať incidenty z hľadiska rozsahu a trvania na hospodárske a
spoločenské činnosti alebo verejnú bezpečnosť;
d) trhový podiel daného subjektu;
e) geografické rozšírenie z hľadiska oblasti, ktorú by incident mohol postihnúť;
f) význam subjektu z hľadiska zachovania dostatočnej úrovne služby, berúc do úvahy
dostupnosť alternatívnych spôsobov poskytovania danej služby.
Podľa potreby môžu členské štáty zohľadniť pri určení či by mal incident závažný rušivý vplyv aj
faktory špecifické pre jednotlivé odvetvia.24
Smernica NIS v súvislosti s PDS uplatňuje maximálnu harmonizáciu, čo znamená, že na
rozdiel od úpravy PZS u PDS nesmú členské štáty prijať prísnejšie pravidlá, ako tie ktoré vyplývajú
zo smernice NIS. PDS je každá právnická osoba, ktorá poskytuje niektorú z týchto digitálnych služieb:
a) online trhovisko (čl. 4 ods. 17, recitál 15)
b) internetový vyhľadávač (čl. 4 ods. 18, recitál 16)
c) služby cloud computingu (čl. 4 ods. 19, recitál 17)
a)

ZÁKON O KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI
Zákon o kybernetickej bezpečnosti upravuje:
a) organizáciu, pôsobnosť a povinnosti orgánov verejnej moci v oblasti kybernetickej
bezpečnosti,
b) národnú stratégiu kybernetickej bezpečnosti,
c) jednotný informačný systém kybernetickej bezpečnosti,
d) organizáciu a pôsobnosť jednotiek pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov
(ďalej len „jednotka CSIRT“) a ich akreditáciu,
e) postavenie a povinnosti prevádzkovateľa základnej služby a poskytovateľa digitálnej služby,
f) bezpečnostné opatrenia,
g) systém zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti,
h) kontrolu nad dodržiavaním tohto zákona a audit.
V predkladanom príspevku sa budem venovať len vybraným inštitútom, ktoré upravuje
predmetný zákon. Menovite upriamim moju pozornosť na pôsobnosť orgánov verejnej moci,
postavenie a povinnosti PZS a PDS, jednotný informačný systém kybernetickej bezpečnosti
a jednotky CSIRT.
3.1

Pôsobnosť orgánov verejnej moci
Ústredným orgánom štátnej správy v oblasti kybernetickej bezpečnosti je od. 1. januára 2016
Národný bezpečnostný úrad (ďalej len „NBÚ“)25. NBÚ je aj národným kontaktným miestom v zmysle
smernice NIS. Postavenie NBÚ ako ústredného orgánu štátnej správy pre kybernetickú bezpečnosť
bolo definované už v Koncepcii kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020.26
Čl. 6 ods. 2 smernice NIS.
§ 34 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.
NBÚ sa stal ústredným orgánom štátnej správy pre kybernetickú bezpečnosť zákonom č. 339/2015
Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii
ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
26
Dostupné na: http://www.nbusr.sk/wp-content/uploads/kyberneticka-bezpecnost/Koncepciakybernetickej-bezpecnosti-SR-na-roky-2015-2020-A4.pdf.
24
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NBÚ plní v oblasti kybernetickej bezpečnosti v zmysle § 5 zákona o kybernetickej
bezpečnosti 24 úloh. Medzi tieto úlohy patrí napr. správa a prevádzkovanie jednotného informačného
systému kybernetickej bezpečnosti, akreditácia jednotiek CSIRT, vypracovanie národnej stratégie
kybernetickej bezpečnosti a pod.. NBÚ taktiež zaradzuje základné služby a digitálne služby do
zoznamov a PZS a PDS do registrov. V zmysle § 6 zákona o kybernetickej bezpečnosti má NBÚ
postavenie národnej jednotky CSIRT. Táto jednotka je zaradená do zoznamu akreditovaných
jednotiek CSIRT zo zákona a nepodlieha akreditácii.
V zákone o kybernetickej bezpečnosti sú špecificky upravené úlohy ústredných orgánov27,
ktoré v rozsahu svojej pôsobnosti pre príslušný sektor alebo podsektor v zmysle prílohy č. 1
predmetného zákona zodpovedajú za zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti, a to tým, že napr.
plnia úlohy jednotky CSIRT, určujú v spolupráci s NBÚ špecifické sektorové identifikačné kritéria,
identifikujú základnú službu a prevádzkovateľa základných služieb a i.28
Postavenie a povinnosti PZS a PDS
V zmysle zákona o kybernetickej bezpečnosti existuje niekoľko spôsobov ako dôjde
k zaradeniu základnej služby alebo digitálnej služby do príslušného zoznamu alebo zaradeniu PZS
resp. PDS do príslušného registra.
V prípade základných služieb a ich prevádzkovateľov platí, že ak entita zistí, že došlo
k prekročeniu identifikačných kritérií prevádzkovanej služby a takáto entita patrí do niektorého zo
sektorov podľa prílohy č. 1, je povinná urobiť oznámenie do 30 dní odo dňa, keď sa o prekročení
identifikačných kritérií dozvedela. Takéto oznámenie obsahuje konkrétne informácie a je adresované
NBÚ. Právny základ pre zaradenie základnej služby do zoznamu základných služieb a PZS do
registra PZS závisí od jednotlivých druhov základných služieb.
Slovenský zákonodarca definuje tri druhy základných služieb. V zmysle § 3 písm. k) zákona
o kybernetickej bezpečnosti je základnou službou služba, ktorá je zaradená v zozname základných
služieb a:
A. závisí od sietí a informačných systémov a je činnosťou aspoň v jednom sektore alebo
podsektore podľa prílohy č. 1,
B. je informačným systémom verejnej správy29, alebo
C. je prvkom kritickej infraštruktúry30.
V prípade ak ide o zaradenie základnej služby typu A platí, že NBÚ zaradí túto službu zo
zoznamu základných služieb a jej prevádzkovateľa do registra PZS:
a) na základe oznámenia prevádzkovateľom tejto služby,
b) na základe podnetu ústredného orgánu, ak došlo k prekročeniu identifikačných kritérií
prevádzkovanej služby podľa § 18,
c) z vlastnej iniciatívy, ak sa NBÚ dozvedel o prekročení identifikačných kritérií prevádzkovanej
služby podľa § 18 a nedošlo k postupu podľa písmena a) alebo písmena b). 31
V prípade základných služieb typu B (služba ako informačný systém verejnej správy) platí,
že NBÚ v spolupráci s príslušným ústredným orgánom zaradí základnú službu do zoznamu
základných služieb a jej prevádzkovateľa do registra PZS.32

Medzi ústredné orgány patria NBÚ, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky,
Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo
zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,
Slovenská informačná služba, Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu a Vojenské
spravodajstvo.
28 Zákon o kybernetickej bezpečnosti taktiež definuje aj okruh iných orgánov štátnej správy. Pozri § 4
písm. c).
29
§ 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
30 § 2 písm. a) zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre.
31 § 17 ods. 2 zákona o kybernetickej bezpečnosti.
32 Tamtiež, § 17 ods. 3.
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V súvislosti so základnými službami typu C platí, že NBÚ zaradí takúto základnú službu
do zoznamu základných služieb a jej prevádzkovateľa do registra PZS zo zákona.33
Zaradenie základnej služby do zoznamu základných služieb a jej prevádzkovateľa do
registra PZS oznámi NBÚ prevádzkovateľovi tejto služby prostredníctvom jednotného informačného
systému kybernetickej bezpečnosti.34
Aby došlo k zaradeniu základnej služby do zoznamu základných služieb a jej
prevádzkovateľa do registra PZS, musí príslušná základná služba, ktorú poskytuje entita prekročiť
identifikačné kritériá prevádzkovanej služby. V zmysle § 18 zákona o kybernetickej bezpečnosti
sa identifikačné kritéria prevádzkovanej služby delia na:
a) dopadové kritéria
b) špecifické sektorové kritériá
Dopadové kritériá vychádzajú z čl. 6 smernice NIS, ktorý upravuje faktory pre určenie
závažnosti rušivého vplyvu. Podrobnosti o dopadových a špecifických sektorových kritériách pre
základnú službu budú upravené vo vyhláške.35 Na tomto mieste je potrebné podotknúť, že európsky
zákonodarca určuje identifikačné kritéria PZS a nie pre základné služby. Zatiaľ čo slovenský
zákonodarca upravuje identifikačné kritéria prevádzkovanej služby a ak entita tieto kritéria prekročí
následne možno hovoriť o tom, že má postavenie PZS.
PZS je v zmysle § 19 ods. 1 zákona o kybernetickej bezpečnosti povinný do šiestich mesiacov
odo dňa oznámenia o zaradení do registra PZS prijať a dodržiavať všeobecné bezpečnostné
opatrenia najmenej v rozsahu bezpečnostných opatrení podľa § 20 a sektorové bezpečnostné
opatrenia, ak sú prijaté. PZS je okrem iného povinný hlásiť závažný kybernetický bezpečnostný
incident a riešiť kybernetický bezpečnostný incident. V súvislosti s povinnosťou riešiť kybernetický
bezpečnostný incident sa podľa môjho názoru majú na mysli len incidenty, ktoré súvisia s základnou
službou, ktorú prevádzkovateľ poskytuje.
V prípade PDS platí, že poskytovateľ je povinný do 30 dní odo dňa začatia poskytovania
digitálnej služby oznámiť úradu názov a sídlo, kontaktné údaje, poskytovanú službu, názov, sídlo a
kontaktné údaje zástupcu podľa § 23.
NBÚ zaradí službu do zoznamu digitálnych služieb a jej poskytovateľa do registra PDS na
základe oznámenia alebo aj na základe vlastného zistenia. Zaradenie služby do zoznamu digitálnych
služieb a jej poskytovateľa do registra PDS oznámi NBÚ poskytovateľovi tejto služby.36
V porovnaní s PZS je PDS povinný hlásiť každý kybernetický bezpečnostný incident, za
podmienky, že disponuje informáciami, na základe ktorých je spôsobilý identifikovať, či má tento
kybernetický bezpečnostný incident podstatný vplyv podľa osobitného predpisu,37 a to bezodkladne
po jeho zistení.38
V prípade ak PDS poskytuje digitálnu službu v Slovenskej republike, nemá sídlo v Európskej
únii a neustanovil si svojho zástupcu v inom členskom štáte Európskej únie, je povinný si ustanoviť
svojho zástupcu v Slovenskej republike.39
Hlásenie bezpečnostných kybernetických incidentov
PZS je v zmysle § 19 ods. 6 písm. b) zákona o kybernetickej bezpečnosti povinný
bezodkladne hlásiť závažný kybernetický bezpečnostný incident. Rovnakú povinnosť musí PZS
splniť aj v zmysle § 24 ods.1 predmetného zákona. PZS identifikuje závažný kybernetický
Tamtiež, § 17 ods. 4.
Tamtiež, § 17 ods. 5.
35 K aprílu 2018 bola v legislatívnom procese Vyhláška Národného bezpečnostného úrad, ktorou sa
určujú identifikačné kritériá prevádzkovanej služby (kritériá základnej služby). Online dostupné na
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/213.
36 § 21 zákona o kybernetickej bezpečnosti.
37 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/151 z 30. januára 2018, ktorým sa stanovujú pravidlá
uplatňovania smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148, pokiaľ ide o bližšiu
špecifikáciu prvkov, ktoré musia poskytovatelia digitálnych služieb zohľadňovať pri riadení rizík v
oblasti bezpečnosti sietí a informačných systémov, a parametrov na posudzovanie tohto, či má
incident závažný vplyv (Ú. v. EÚ L 26, 31. 1. 2018).
38 § 22 ods. 3 zákona o kybernetickej bezpečnosti.
39 Tamtiež, § 23 ods. 2.
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bezpečnostný incident na základe presiahnutia kritérií pre jednotlivé kategórie závažných
kybernetických bezpečnostných incidentov. V zmysle zákona o kybernetickej bezpečnosti sa závažné
kybernetické bezpečnostné incidenty členia na kategórie prvého, druhého a tretieho stupňa.
Stanovenie konkrétneho stupňa závisí od nasledujúcich faktorov:
a) počtu používateľov základnej služby alebo digitálnej služby zasiahnutých kybernetickým
bezpečnostným incidentom,
b) dĺžky trvania kybernetického bezpečnostného incidentu,
c) geografického rozšírenia kybernetického bezpečnostného incidentu,
d) stupňa narušenia fungovania základnej služby alebo digitálnej služby,
e) rozsahu vplyvu kybernetického bezpečnostného incidentu na hospodárske alebo
spoločenské činnosti štátu.
Presná špecifikácia kritérií pre jednotlivé kategórie závažných kybernetických
bezpečnostných incidentov bude predmetom vyhlášky.40 PZS a PDS majú povinnosť hlásiť
kybernetické bezpečnostné incidenty prostredníctvom JISKB.41
V porovnaní s PZS, sú PDS v zmysle § 22 ods. 3 písm. a) zákona o kybernetickej
bezpečnosti hlásiť každý kybernetický bezpečnostný incident, a to za predpokladu, že PDS disponuje
informáciami na základe ktorých je spôsobilý identifikovať, či má tento kybernetický bezpečnostný
incident podstatný vplyv podľa osobitného predpisu42, a to bezodkladne po jeho zistení.
Na tomto mieste je potrebné podotknúť, že v zmysle smernice NIS má PZS, ako aj PDS
povinnosť hlásiť incidenty, ktoré majú závažný vplyv na kontinuitu základných služieb, resp.
závažný rušivý vplyv na poskytovanie digitálnych služieb. S cieľom určiť závažnosť vplyvu incidentu
sa zohľadňujú konkrétne parametre osobitne pre základné služby a digitálne služby.
Parametre pre určenie závažnosti vplyvu incidentu na kontinuitu základných služieb, ktoré
PZS poskytujú sú najmä: počet používateľov postihnutých narušením základnej služby; dĺžka trvania
incidentu a geografické rozšírenie z hľadiska oblasti, ktorú incident postihol.43
Pre určenie závažnosti vplyvu na poskytované digitálne služby sú najmä tieto parametre:
počet používateľov postihnutých incidentom, najmä používateľov využívajúcich danú službu na účely
poskytovania vlastných služieb; dĺžka trvania incidentu; geografické rozšírenie z hľadiska oblasti,
ktorú incident postihol; stupeň narušenia fungovania služby; rozsah vplyvu na hospodárske a
spoločenské činnosti.44
V zákone o kybernetickej bezpečnosti boli parametre pre určenie závažnosti vplyvu incidentu
na kontinuitu základných služieb a pre určenie závažnosti vplyvu na poskytované digitálne služby
v zmysle smernice NIS spojené do jedného, a to pre účely stanovenia stupňa závažného
kybernetického bezpečnostného incidentu.
Jednotný informačný systém kybernetickej bezpečnosti
Jednotný informačný systém kybernetickej bezpečnosti (ďalej len „JISKB“) predstavuje
základný komunikačný kanál medzi NBÚ a ostatnými entitami v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
Jeho správcom a prevádzkovateľom má byť v zmysle zákona o kybernetickej bezpečnosti NBÚ. NBÚ
sprístupní JISKB do 18 mesiacov od účinnosti predmetného zákona.45
JISKB obsahuje komunikačný systém pre hlásenie a riešenie kybernetických bezpečnostných
incidentov a centrálny systém včasného varovania. V súvislosti s prístupom k JISKB má tento
K máju 2018 v legislatívnom procese návrh vyhlášky NBÚ, ktorou sa určujú identifikačné kritériá
pre jednotlivé kategórie závažných kybernetických bezpečnostných incidentov a podrobnosti hlásenia
kybernetických bezpečnostných incidentov. Dostupné online: https://www.slov-lex.sk/legislativneprocesy/SK/LP/2018/195.
41 § 24 ods. 4 a § 25 ods. 1 zákona o kybernetickej bezpečnosti.
42 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/151 z 30. januára 2018, ktorým sa stanovujú pravidlá
uplatňovania smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148, pokiaľ ide o bližšiu
špecifikáciu prvkov, ktoré musia poskytovatelia digitálnych služieb zohľadňovať pri riadení rizík v
oblasti bezpečnosti sietí a informačných systémov, a parametrov na posudzovanie tohto, či má
incident závažný vplyv (Ú. v. EÚ L 26, 31. 1. 2018).
43 Čl. 14 ods. 4 smernice NIS.
44 TAmtiež, čl. 16 ods. 4.
45 Tamtiež, § 34 ods. 1.
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informačný systém verejnú časť a neverejnú časť. Verejná časť obsahuje príslušné registre PZS,
PDS, ústredných orgánov, kybernetických bezpečnostných incidentov a zoznamy základných služieb,
digitálnych služieb a akreditovaných jednotiek CSIRT.46 Do neverejnej časti JISKB majú prístup
v elektronickej forme, v reálnom čase a v rozsahu určenom NBÚ alebo osobitným predpisom na
základe vecnej pôsobnosti ústredný orgán, jednotka CSIRT (zaradená v zozname akreditovaných
jednotiek CSIRT), PZS, PDS, Národná banka Slovenska, Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky a iný orgán verejnej moci rozhodnutím NBÚ. 47
Z dikcie zákona o kybernetickej bezpečnosti vyplýva, že JISKB je primárnym komunikačným
kanálom. Avšak, je potrebné myslieť aj na situácie, kedy by JISKB nemohol plniť svoj účel, napr.
z dôvodu incidentu, ktorý by ochromil alebo znefunkčnil jeho prevádzku. Predpokladám, že pre tieto
prípady by sa mal aplikovať § 24 ods. 6 zákona o kybernetickej bezpečnosti. V zmysle predmetného
ustanovenia platí, že NBÚ môže uzatvoriť písomnú zmluvu o spôsobe a forme hlásenia
kybernetických bezpečnostných incidentov s PZS. Podobným spôsobom môže NBÚ uzavrieť zmluvu
aj s PDS.48
Jednotky CSIRT
V zákone o kybernetickej bezpečnosti sa vytvorili tri kategórie jednotiek CSIRT. Prú
kategóriu tvorí národná jednotka CSIRT. Postavenie národnej jednotky CSIRT má NBÚ a musí
spĺňať všetky podmienky pre akreditáciu jednotiek CSIRT v zmysle § 14 zákona o kybernetickej
bezpečnosti. Národná jednotka CSIRT (SK CERT)49 plní úlohy jednotiek CSIRT pre všetky sektory
a podsektory v zmysle prílohy č.1 a pre digitálne služby okrem tých sektorov a podsektorov, pre ktoré
plní úlohy jednotky CSIRT ústredný orgán.50 Národná jednotka CSIRT je akreditovaná zo zákona.
Druhou kategóriou je vládna jednotka CSIRT. Predmetná jednotka je v pôsobnosti Úradu
podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu pre podsektor informačné
systémy verejnej správy a musí spĺňať podmienky akreditácie podľa § 14 a plniť úlohy podľa § 15
zákona o kybernetickej bezpečnosti. Vládna jednotka CSIRT sa zaraďuje do zoznamu akreditovaných
jednotiek CSIRT. Podobne ako národná jednotka CSIRT aj táto jednotka je akreditovaná zo zákona.51
V súvislosti so zriadením vládnej jednotky CSIRT je potrebné podotknúť, že existujúca jednotka
CSIRT, ktorá je v rozpočtovej organizácii DataCentrum zriadenej Ministerstvom financií Slovenskej
republiky je od 1. apríla 2018 v správe Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície
a informatizáciu.52
Tretiu kategóriu tvoria akreditované jednotky CSIRT. V zmysle zákona o kybernetickej
bezpečnosti platí, že každý ústredný orgán na účely plnenia úloh jednotky CSIRT v rozsahu svojej
pôsobnosti pre sektor alebo podsektor podľa prílohy č. 1 zriaďuje a prevádzkuje akreditovanú
jednotku CSIRT. Zákon o kybernetickej bezpečnosti taktiež upravuje možnosť využitia akreditovanej
jednotky CSIRT, ktorú zriaďuje a prevádzkuje iný ústredný orgán, ak sa tak dohodnú. V takýchto
prípadoch pôjde o situácie, keď ústredný orgán nebude mať kapacity (personálne, technické a pod.)
pre zriadenie jednotky CSIRT.53
V prípade ak ústredný orgán nevie zriadiť a prevádzkovať akreditovanú jednotku CSIRT
a nevie využiť na tento účel ani akreditovanú jednotku CSIRT iného ústredného orgánu, tak NBÚ ako
národná jednotka CSIRT bude plniť túto úlohu.54

Tamtiež § 8 ods. 2. Bližšie pozri: http://www.nbusr.sk/kyberneticka-bezpecnost/jednotnyinformacny-system-kybernetickej-bezpecnosti/index.html.
47 Tamtiež, § 8 ods. 5.
48 Tamtiež, § 25 ods. 3.
49 Dostupné na: http://www.nbusr.sk/kyberneticka-bezpecnost/sk-csirt/index.html.
50
§ 6 ods. zákona o kybernetickej bezpečnosti.
51 Tamtiež, § 11.
52 Tamtiež, § 34 ods. 10.
53 Tamtiež, § 9 ods. 2.
54 Tamtiež, § 6 ods. 2.
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ZÁVER
Zákon o kybernetickej bezpečnosti predstavuje transpozíciu smernice NIS a nerieši otázku
informačnej a kybernetickej bezpečnosti komplexne, nakoľko rieši len bezpečnosť sietí
a informačných systémov, ktorých riadne fungovanie zabezpečuje poskytovanie základných služieb
a digitálnych služieb.
V predmetnom zákone je mnoho definícií, ktoré majú skôr mätúci charakter a sú definované
veľmi široko či abstraktne (napr. pojmy ako kybernetický bezpečnostný incident, kybernetická
bezpečnosť, základná služba). Zákonodarca napríklad definuje pojmy ako dôvernosť, dostupnosť
a integrita ale definíciu pojmu autentickosť (authenticity) už opomína. Navyše, pojem autentickosť je
v § 3 písm. g) zákona o kybernetickej bezpečnosti použitý ako pojem pravosť.
V súvislosti so zaraďovaním PZS do registra základných služieb je otázne či a akým spôsobom
bude NBÚ prešetrovať podnety ústredných orgánov v zmysle § 17 ods. 2 písm. b) zákona
o kybernetickej bezpečnosti. Ak by NBÚ nepreveroval opodstatnenosť podnetu, mohlo by sa stať, že
entita bude zaradená do registra PZS bez toho, aby naplnila kritéria. Z procesného hľadiska je taktiež
na úvahu či by nebolo vhodnejšie vydať rozhodnutie o zaradení daného PZS alebo PDS do
príslušného registra a následne im to oznámiť prostredníctvom JISKB. Kľúčovým faktorom pri
zaradzovaní jednotlivých entít do registra PZS a PDS a ich služby do príslušných zoznamom bude
stanovenie identifikačných kritérií vo vyhláške. Jednotlivé identifikačné kritéria musia byť
naformulované jasne, aby sa nestalo, že entity, ktoré nespĺňajú kritéria v zmysle smernice NIS boli na
národnej úrovni zaradené do príslušného registra.
V zmysle splnomocňovacích ustanovení v § 32 zákona o kybernetickej bezpečnosti, konkrétne
ods.1 písm. b), ustanoví NBÚ všeobecne záväzným právnym predpisom identifikačné kritériá
prevádzkovanej služby CSIRT (§ 18). Avšak tu musím podotknúť, že v zmysle § 18 ide o identifikačné
kritériá prevádzkovanej služby a nie o služby CSIRT. Ak by sme použili reštriktívny výklad, tak NBÚ
nemôže prijať príslušnú vyhlášku, ktorá bude upravovať identifikačné kritériá prevádzkovanej
základnej služby.
Taktiež je otázne či bude NBÚ schopný plniť všetky zadefinované úlohy v zákone
o kybernetickej bezpečnosti. V prípade ak by NBÚ nevedel zabezpečiť plnenie úloh v zmysle zákona
o kybernetickej bezpečnosti, môže uzatvoriť písomnú dohodu o spolupráci s fyzickou osobou. Dohoda
o spolupráci musí obsahovať konkrétnu formu a podmienky spolupráce a fyzická osoba musí byť
oprávnená na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami príslušného stupňa utajenia, ak to
plnenie úloh vyžaduje.55
V súvislosti so skutočnosťou, že národná jednotka CSIRT a vládna jednotka CSIRT sú
akreditované zo zákona a nepodliehajú konaniu o akreditácii, je otázne, kto bude kontrolovať či tieto
jednotky CSIRT spĺňajú podmienky akreditácie jednotky CSIRT v zmysle § 14 zákona o kybernetickej
bezpečnosti.
4
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KRYPTOMENY A DANE
Martin Daňko
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Abstract: The author outlines tax obligations in connection with trading with cryptocurrencies (also
referred to as "virtual currencies") in his article. The emphasis is particularly put on the question of
taxation via direct taxes, highlighting the interpretation of the Ministry of Finance of the Slovak
Republic, that recently issued guidelines for the taxation of virtual currencies. The author also
analyzes the issue of indirect taxes from the point of view of trading with virtual currencies in the light
of the current and clearly unresolved debate on the legal status of cryptocurrencies.
Abstrakt: Autor sa vo svojom príspevku venuje daňovým povinnostiam, ktoré vznikajú v súvislosti
s obchodovaním/nakladaním s kybermenami (ďalej aj ako „virtuálnymi menami). Svoju pozornosť
venuje predovšetkým k otázke zdaňovania prostredníctvom priamych daní, kde poukazuje na výklad
Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktoré k zdaňovaniu virtuálnych mien vydalo usmernenie.
Autor vo svojom príspevku rozoberá aj problematiku nepriamych daní z pohľadu obchodovania
s virtuálnymi menami, a to predovšetkým z pohľadu práva stále aktuálnej a jednoznačne nevyriešenej
otázke právneho statusu kryptomien. .
Key words: Kryptomeny, priame a nepriame dane, daň z príjmu, DPH
Kľúčové slová: Cryptocurrencies, Direct a Indirect Taxes, Icome Tax, VAT
ÚVOD
V roku 2017 burzy zaznamenali veľmi vysoký záujem o kryptomeny, čo spôsobilo prehnané
„trhové šialenstvo“ kedy záujem predovšetkým o bitcoin spôsobil jeho rast až na cenu 18 tisíc dolárov.
Tento rok došlo k vytriezveniu a väčšina kryptomien zaznamenáva pokles ich kurzu.1 Na probléme
kryptomien je azda krásne aj to, že okrem v minulom roku všadeprítomného závanu investičného
zisku sa málokto venuje aj otázkam, ktoré sú pre obchodníkov s kryptomenami veľmi indolentné až
nechcené. Jednou a značne zásadnou otázkou sú dane2. Bez ohľadu na skutočnosť, či budeme
hovoriť o daniach priamych alebo nepriamych3, je potrebné v záujme efektívneho výberu daní daňové
povinnosti vo vzťahu ku kryptomenám správne identifikovať.
1

Pozri bližšie: https://finweb.hnonline.sk/zahranicna-ekonomika/1721809-bitcoin-padol-najviac-zaposledne-styri-roky (dostupné online dňa 27.4.2018).
2 Pozri bližšie: RAKOVSKÝ, P. Zdaňovanie robotov a umelej inteligencie. In. Slovensko-České dni
daňového práva. Daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam. Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach, 2017. s. 285., RAKOVSKÝ, P. a POLÁKOVÁ, Z. Daňové aspekty digitálneho
platidla bitcoin. Bratislavské právnické fórum. 2018.
3 HORNIAKOVÁ, Ľ. a MARUCHNIČ, J.: Verejné financie a úvod do meny. I. vydanie. Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie. Bratislava: 2006. s. 61-70,
KRÁLIK, J., GRÚŇ, Ľ., a BALKO, L.: Základy daňového, poplatkového a colného práva. Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie. Bratislava: 2001. s. 17-35.
SIDÁK, M., DURAČINSKÁ, M. a kol.: Finančné právo. 2. vydanie. Bratislava : C.H. Beck, 2014. s.
186-190.
1

252

USMERNENIE MINISTERSTVA FINANCIÍ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“) dalo na začiatku roku 2018
jasne najavo, že plánuje zdaniť kryptomeny. 4 Následne sa pustili do tvorby usmernenia, pričom podľa
slov ministra financií Petra Kažimíra je „cieľom tohto usmernenia ministerstva nie je regulovať
kryptomeny a nakladanie s nimi, ale len poskytnúť daňovníkom potrebné informácie, aby vedeli ľahšie
a správne vysporiadať svoje daňové povinnosti v zmysle zákona" 5 Podľa MF SR pri kryptomenách
je nevyriešená otázka charakter majetku, ktoré treba zdaniť. Na túto otázku odpoveď by podľa MF SR
mala priniesť legislatíva, ktorá by kryptomeny z pohľadu daňových povinností jasne zadefinovala. 6
Odpoveď bola z MF SR bola pomerne promptná, nakoľko už 23.3.2018 bolo zverejnené na
webovej stránke MF SR, resp. na podstránke s názvom Finančný spravodajca , ako príspevok č. 10
v roku 2018, Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/10386/2018-721
k postupu zdaňovania virtuálnych mien (ďalej len „Usmernenie“).7 Už v úvodnej časti tohto
Usmernenia MF SR vysvetľuje účel jeho prijatia, ktorým je zabezpečiť jednotný výklad pri zdaňovaní
príjmu plynúceho v súvislosti s predajom virtuálnej meny podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o daní
z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).
2

V prvej časti s názvom „Úvod“ MF SR pre účely predmetného Usmernenia definuje „virtuálnu
menu ako digitálneho nositeľa hodnoty, ktorý nie je vydaný ani garantovaný centrálnou bankou ani
orgánom verejnej moci, ani nie je nevyhnutne naviazaný na zákonné platidlo, nemá právny status
meny alebo peňazí, ale je akceptovaný niektorými fyzickými alebo právnickými osobami ako platobný
prostriedok a ktorý je možno, prevádzať, uchovávať alebo s ním elektronicky obchodovať“.
Predmetné definícia nie je úplne nová, nakoľko bola prvýkrát bola použitá v návrhu smernice, ktorou
sa mení smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania
špinavých peňazí alebo financovania terorizmu a smernica 2009/101/ES (ďalej len „Návrh smernice
o praní špinavých peňazí“). Dá sa povedať, že MF SR prebralo do svojho Usmernenia jej totožný
prepis, nakoľko článok 3 bod 3 obsahuje definíciu virtuálnych mien v úplne totožnom znení. Tento
krok MF SR je možné hodnotiť veľmi pozitívne, lebo predmetná definícia upravuje všetky pojmové
znaky, ktoré kryptomeny v súčasnosti spĺňajú. Je možné polemizovať, či by v definícií nemal byť
spomenutý aj proces vzniku kryptomien, lebo proces ťaženia a celkovo využívanie technológie
blockchain považujeme z pohľadu vzniku kryptomien za rozhodný.8

Pozri
bližšie:
https://www.aktuality.sk/clanok/552712/kazimir-planuje-zdanenie-kryptomien/
(dostupné online dňa 27.4.2018).
5
Pozri bližšie: https://ekonomika.sme.sk/c/20763030/ministerstvo-robi-s-financnou-spravou-nausmerneni-ako-zdanit-zisky-z-kryptomien.html (dostupné online dňa 27.4.2018).
6 Minister financií ďalej uvádza: „Krajiny buď neupravujú nakladanie s kryptomenami vôbec, alebo im
priznávajú rôzne statusy. Považujú ich za určitú formu peňazí, ktoré nie sú zákonným platidlom. Deje
sa tak napríklad v Luxembursku, vo Švédsku, v Argentíne alebo Austrálii. Považujú ich za finančný
majetok napríklad v Nórsku, za komoditu ich považujú v USA alebo krajiny obmedzujú ich používanie
iba na súkromné peniaze fyzických osôb, alebo ich úplne zakázali ako napríklad v Bolívii," Pozri
bližšie: https://ekonomika.sme.sk/c/20763030/ministerstvo-robi-s-financnou-spravou-na-usmerneniako-zdanit-zisky-z-kryptomien.html#ixzz5DyUD2i1k (dostupné online dňa 27.4.2018).
7 Pozri bližšie: http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=11692 (dostupné online: 27.4.2018)
Predmetné Usmernenie je rozdelené do úvodnej časti (akéhosi predslovu) a ďalších štyroch častí,
pričom prvá časť má názov Úvod, druhá časť má názov Právny základ, tretia Spôsob zdaňovania
a štvrtá časť má názov Spôsob ocenenia a účtovania virtuálnej meny. Autor chce zdôrazniť, že
úvodná časť je ešte pred prvou časťou zvanou Úvod a vysvetľuje účel prijatia predmetného
Usmernenia. Túto skutočnosť autor čitateľovi predkladá na vysvetlenie formálnej stránky Usmernenia,
ktorého poznanie je potrebné pre lepšiu prezentáciu a predovšetkým systematické zachytenie jeho
obsahu pre potreby čitateľa.
8
Pozri bližšie: COHN, A., WEST, T. a PARKER, CH.: Smart after all: Blockchain, Smarti Contracts,
Parametric Insurance, and Smart Energy Grids, In. Georgetown Law Technology Review, Vol. 1:2,
2017, str. 277-280, TOWNSEND, K.: Blockchain Technology Impact on Energy Market
Transformation: Secured Distributed Energy Transactions in the Cloud, In. Georgetown Law
Technology Review, Vol. 1:2, 2017, str. 469-476,
4
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Hoc samotné usmernenie skutočnosti okolo ťaženia alebo technológie blockchain vôbec
neuvádza, v štvrtej časti venujúcej sa spôsobe ocenenia a účtovania virtuálnej meny je v bode 4.2.
Usmernenia uvedené, ako sa virtuálna mena získaná v procese ťaženia eviduje v účtovníctve.9
Z pohľadu teórie práva je nepochybne zaujímavý aj proces ťaženia. Nakoľko ide o sled
matematických, kybernetických a kryptografických procesov založených na pravdepodobnosti, je
z pohľadu práva potrebné aj pomenovať všetky skutočnosti, ktoré sa v procese ťaženia odohrávajú.
Ťaženie je výkon činností, vďaka ktorým sa zapečaťujú bloky transakcií. 10 Ťažiari svojou činnosťou
vytvárajú digitálny dokument, ktorý je pre existenciu siete blockchain nevyhnutný. Vytvorenie tohto
dokumentu nie je výsledok tvorivej duševnej činnosti, ale skôr ako nevyhnutný výsledok všetkých
kryptografických procesov, ktoré je potrebné vykonať na zapečatenie bloku transakcií. No z pohľadu
daňových povinností je relevantný až príjem, ktorý ťažiar svojou činnosťou – ťažením získal. V tomto
smere sa môžeme plynulo dostať až k druhej časti Usmernenia, ktoré stanovuje Právny základ pre
zdaňovanie príjmov získaných z predaja virtuálnych mien. 11 Predmetom dane osoby, ktorá obchoduje
z menou je samozrejme v zmysle § 2 písm. b) zákona o dani z príjmov výnos z takejto činnosti, alebo
výnos z nakladania s majetkom. To znamená, že ak by osoba pri svojej podnikateľskej činnosti získala
výnos predajom virtuálnej meny, alebo by túto menu vymenila za iný oceniteľný majetok, či služby,
predmetom dane by bol takto získaný príjem (výnos)12. Usmernenie za predaj virtuálnej meny na účely
jej zdanenia považuje „akákoľvek výmenu, napr. výmena virtuálnej meny za majetok, alebo výmena
virtuálnej meny za poskytnuté služby alebo jej odplatný prevod, a to aj výmena za inú virtuálnu menu“,
ak ňou daňovník dosiahne príjem zo svojej činnosti alebo z nakladania so svojím majetkom. Na
druhej strane pri určení predmetu dane daňovník, ktorý nie je založený alebo zriadený na podnikaní
podľa § 12 ods. 2 zákona o daní z príjmov13, je predmetom dane príjem z činností, ktorými dosahuje

Podľa bodu 4.2. Usmernenia „Virtuálna mena získaná v procese tzv. ťaženia sa do dňa jej vyradenia
výmenou alebo iným spôsobom eviduje v podsúvahe, resp. v pomocnej knihe; v deň realizácie
výmeny sa zaúčtuje v ocenení podľa § 25 ods. 1 písm. e) bodu 3a. zákona o účtovníctve.“
10 Pozri bližšie:, BRITO, J., SHADAB, H. a CASTILLO, A.: Bitcoin Financial Regulation: Securities,
Derivatives, Prediction Markets. In: The Columbia Science and technology Law review, ročník 16, č.2.
rok 2014. s. 144-221, NÁDASKÝ. A. a PÉNZEŠ, P.: Niekoľko úvah k virtuálnej mene bitcoin. In:
Biatec. Národná banka Slovenska, ročník 21, č.8, rok 2013. s. 25-28, GRINBERG, R.: Bitcoin: An
Innovative Alternative Digital Currency. In: Hastings Science & Technology Law Journal 4 (2011): s.
159–208, WRIGHT, A. a DE FILIPPI, P.: Decentralized Blockchain Technology and the Rise of Lex
Cryptographia. Social Science Research Network, 2015. 58 s.
11 Usmernenie –druhá časť – „Podľa § 2 písm. b) zákona o dani z príjmov je predmetom dane
daňovníka príjem (výnos) z činnosti daňovníka a z nakladania s majetkom daňovníka a podľa § 12
ods. 2 je predmetom dane daňovníka, ktorý nie je založený alebo zriadený na podnikanie príjem z
činností, ktorými dosahuje zisk alebo ktorým sa dá zisk dosiahnuť, pričom zdaneniu podlieha iba
zdaniteľný príjem podľa § 2 písm. h) zákona o dani z príjmov, t. j. príjem, ktorý je predmetom dane a
nie je od dane oslobodený podľa zákona o dani z príjmov alebo podľa medzinárodnej zmluvy“
12 Podľa § 2 písm. c) zákona o daní z príjmov je „príjmom peňažné plnenie a nepeňažné plnenie
dosiahnuté aj zámenou, ocenené cenami bežne používanými v mieste a v čase plnenia alebo
spotreby, a to podľa druhu, kvality, prípadne miery opotrebenia predmetného plnenia, ak tento zákon
neustanovuje inak; za nepeňažné plnenie fyzickej osoby, ktorá účtuje v sústave jednoduchého
účtovníctva alebo vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 alebo 11, sa považuje aj prijatie zmenky ako
platobného prostriedku, ktorou dlžník uhradil pohľadávku veriteľovi, ktorý je fyzickou osobou,“
13 Podľa § 12 ods. 3 zákona o daní z príjmov : „Daňovníkmi podľa odseku 2 sú:
a) občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne
prospešné služby,
b) záujmové združenia právnických osôb, profesijné komory, politické strany a politické hnutia, štátom
uznané cirkvi a náboženské spoločnosti, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
obce, vyššie územné celky, rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, štátne fondy, vysoké
školy, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Sociálna poisťovňa, Kancelária Rady pre
rozpočtovú zodpovednosť, Fond ochrany vkladov, Slovenská kancelária poisťovateľov, Slovenský
pozemkový fond, Rozhlas a televízia Slovenska, Garančný fond investícií, organizácie, ktorých
nezisková činnosť vyplýva z osobitného predpisu, na základe ktorého vznikli; za daňovníkov, ktorí nie
9
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zisk alebo ktorým sa dá zisk dosiahnuť. No v oboch uvedených prípadoch musí isť o príjem
daňovníkov, ktorý nie je od dane oslobodený.
Z predmetnej úpravy druhej časti Usmernenie je najpodstatnejšie vymedzenie, čo sa
považuje na účely za predaj virtuálnej meny. Takto formulované Usmernenie MF SR zohľadňuje
skutočnosti, ktoré sú už notoricky známe z ustanovenia § 2 písm. c) zákona o daní z príjmov
a prízvukuje, že prijem získaný pri nakladaní z virtuálnom menou je predmetom dane. Akákoľvek
dispozícia z virtuálnymi menami, ktorá generuje výnos, musí byť predmetom dane. Otázka ostáva, či
materiálne pramene práva dávali na v tomto Usmernené skutočnosti iný pohľad. Daňovníci si mysleli,
že všetko, čo tvorí príjem z predaja virtuálnych mien, je mimo daňových povinností, lebo sme vo
virtuálnom prostredí? Tu narážame na dlhšie sledovaný sociologicko-právny fenomén. Ľudia
predpokladajú, že online svet vytvára priestor pre bezprávie. Ako keby považovali toto prostredie za
právne vákuum, v ktorom sa právne vzťahy nespravujú platným právnym poriadkom, ale len
samoreguláciou tohto prostredia. Alebo je to stále živá viera používateľov kyberpriestoru v silu
anonymity tohto prostredia a z toho vyplývajúcu „nedolapiteľnú beztrestnosť ich konania“? Zrejme
áno, a preto rozoberané Usmernenie má viac psychologicko-právny význam. MF SR len poukazuje
ako virtuálne meny zdaniť a ako ich zaúčtovať.
Práve problematika spôsobu zdaňovania, ocenenia a účtovania kryptomien je hodná ďalších
analýz. Aj Usmernenie, ktoré v tretej časti rozoberá problematiku spôsobu zdaňovania, jasne
stanovuje, že v prípade daňovníka – fyzickej osoby s neobmedzenou daňovou povinnosťou14 je
príjem z predaja virtuálnej meny ostatným príjmov podľa § 8 zákona o daní z príjmov; za predpokladu,
že táto fyzická osoba nemá virtuálne menu zaradenú do obchodného majetku 15. V ostatných
prípadoch, teda u daňovníka, u ktorého sa zisťuje základ dane podľa § 17 ods. 1 zákona o daní
z príjmov je príjem z predaja virtuálnej meny zdaniteľný príjmom, tzn. je predmetom dane
a zároveň. nie je oslobodený od dane podľa zákona o daní z príjmov ani príslušnej medzinárodnej
zmluvy, ktorá ma prednosť pred týmto zákonom podľa § 1 ods. 2 zákona o daní z príjmu. Na takýto
príjem daňovníka možno primerane prihliadať ako na príjem plynúci z finančného majetku podľa § 25
ods. 1 písm. e) bodu 3e zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o účtovníctve“), tzn. ako cenné papiere určené na obchodovanie. Rovnako tak Usmernenie
priznáva virtuálnych menám z pohľadu ich ocenenia a účtovania status majetku, kde v štvrtej časti
tohto Usmernenia na účely zaúčtovania nadobudnutej virtuálne meny, ktorá spĺňa definíciu majetku
podľa § 2 ods. 4 písm. a) zákona u účtovníctve16, sa virtuálna mena považuje za krátkodobý finančný
majetok iný ako peňažné prostriedky a oceňuje sa ako už vyššie uvedené cenné papiere určené na
obchodovanie. Podľa štvrtej časti Usmernenia sa na ocenenie použije trhová cena ku dňu nákupu
virtuálnej meny, pričom takéto ocenenie sa považuje za vstupnú cenu majetku aj pre účely jej
zdanenia.
sú založení alebo zriadení na podnikanie, sa na účely tohto zákona nepovažujú obchodné spoločnosti
nezaložené na účel podnikania.“
14 Podľa § 2 písm. d) bod 1 zákona o daní z príjmov je daňovníkom s neobmedzenou daňovou
povinnosťou: „fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, bydlisko alebo sa
tu obvykle zdržiava, pričom: 1a. fyzická osoba má na území Slovenskej republiky bydlisko, ak má
možnosť ubytovania, ktoré neslúži len na príležitostné ubytovanie, a so zreteľom na všetky súvisiace
skutočnosti a okolnosti vrátane osobných väzieb a ekonomických väzieb fyzickej osoby k územiu
Slovenskej republiky je zrejmý zámer fyzickej osoby sa v tomto bydlisku trvale zdržiavať, 1b. fyzická
osoba sa obvykle zdržiava na území Slovenskej republiky, ak sa tu zdržiava aspoň 183 dní v
príslušnom kalendárnom roku, a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach; do tohto obdobia sa
započítava každý, aj začatý deň pobytu,….“
15 Podľa § 2 písm. m) zákona o daní z príjmov je „obchodným majetkom súhrn majetkových hodnôt,
a to vecí, pohľadávok a iných práv a peniazmi oceniteľných iných hodnôt, ktoré má fyzická osoba s
príjmami z podnikania z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a
umeleckého výkonu vo vlastníctve a ktoré sa využívajú na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie
týchto príjmov, o ktorých táto fyzická osoba účtuje alebo účtovala“
16 Podľa § 2 ods. 4 písm. a) zákona o účtovníctve „majetkom sú tie aktíva účtovnej jednotky, ktoré sú
výsledkom minulých udalostí, je takmer isté, že v budúcnosti zvýšia ekonomické úžitky účtovnej
jednotky a dajú sa spoľahlivo oceniť podľa § 24 až 28; vykazujú sa v účtovnej závierke v súvahe alebo
vo výkaze o majetku a záväzkoch,.....“
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Z uvedeného vyplýva otázka, či MF SR vo svojom Usmernení stanovilo pri ocenení
a účtovaní virtuálnych mien režim podobný cenným papierom určeným na obchodovanie, pretože ide
o povahou o iné majetkové hodnoty, ktoré sú svojim charakterom najbližšie, alebo je to len alibistické
riešenie MF SR znejúce heslom „keď už nič, tak aspoň toto“? Práve predmetné Usmernenie
vzbudzujú zvedavú otázku, či virtuálne meny nie sú novodobé digitálne cenné papiere, ktoré sú
určené na obchodovanie. Na konferencií, z ktorej výstup je zhmotnený v tomto článku, bola k tejto
otázke v sekcií finančného práva vznesená diskusia. Výsledok tejto diskusie odmietol vyššie uvedenú
otázku, nakoľko virtuálne meny nespĺňajú formálne požiadavky kladené naším právnym poriadkom
na to, aby mohli byť za cenný papier považované. Rovnako tak z virtuálnych mien neexistuje žiadne
materiálne vyjadrenie práv a povinností, s ktorými by bola virtuálna mena spojená.17 Napriek tomu, je
potrebné virtuálne meny ako špecifický druh majetku vyjadrený prevažne v digitálnej podobe skúmať
ďalej a hľadať pre neho miesto v právnej teórií a následne aj v právnom poriadku.
ZÁVER
V problematike zdaňovania virtuálnych mien v našom právnom poriadku došlo vďaka
Usmerneniu Ministerstva financií Slovenskej republiky k postupu zdaňovania virtuálnych mien
k pomenovaniu virtuálnych mien k úprave ich spôsobu zdaňovania, ocenenia a účtovania. Aj napriek
skutočnosti, že virtuálne meny boli aj pred týmto Usmernením považované za iné majetkové hodnoty
tzn. majetok, MF SR usmernilo všetky osoby, ktoré majú príjem zo svojej činnosti predmetom ktorej
jej nakladanie s virtuálnymi menami. Môžeme neskromne povedať, že práve vďaka spomínanému
Usmerneniu sa vytvorila spoločenská predstava o právnych aspektoch virtuálnych mien, ktorá má
zabezpečiť pre daňovníkov jednotný výklad na účely riadneho plnenia ich daňových povinností.
Bohužiaľ, je nutné spomenúť aj odvrátenú stránku snahy štátu regulovať zdaňovanie kryptomien. Je
to problém s reálnom vykonateľnosťou u osôb, ktoré nakladanie s kryptomenami nebudú mať vedené
v účtovníctve. Samozrejme, nemôžeme požadovať dobrovoľné plnenie povinností od osôb, ktoré ku
kryptomenám vedie záujem o ich neregulované využívanie a anonymita pri obchodovaní s nimi. To
však neznamená, že štát nemá byť pripravený svojou právnou úpravou dorovnávať náskok
spoločenských vzťahov materiálne regulovaných technológiou blockchain.
3

Použitá literatúra:
BRITO, J., SHADAB, H. a CASTILLO, A.: Bitcoin Financial Regulation: Securities, Derivatives,
Prediction Markets. In: The Columbia Science and technology Law review, ročník 16, č.2. rok 2014.
s.144-221
BURÁK, E.: Zdaňovanie bitcoinov –vybrané problémy. In. Dane a účtovníctvo -4/2017. Vydavateľstvo
poradca podnikateľa spol. s.r.o. Žilina: 2017. 84 s.
CÍGEROVÁ, N.: Konanie pred Súdnym dvorom, princíp oslobodených činností (bez nároku na
odpočítanie DPH). In: Daňový špeciál 1/2018. Vydavateľstvo Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Žilina:
2017. 32 s.
COHN, A., WEST, T. a PARKER, CH.: Smart after all: Blockchain, Smarti Contracts, Parametric
Insurance, and Smart Energy Grids, In. Georgetown Law Technology Review, Vol. 1:2, 2017, str. 277280
GRINBERG, R.: Bitcoin: An Innovative Alternative Digital Currency. In: Hastings Science &
Technology Law Journal 4 (2011): s. 159–208
GRÚŇ, L.: Finančné právo a jeho instituty. 2. Aktualizované a doplněné vydaní. Linde Praha.
Právnické a ekonomické nakladateľstvi a knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jána Tuláčka. Praha:
2006. 324 s.
GRÚŇ, L. a KRÁLIK, J.: Základy finančného práva na Slovensku. 1. vydanie. MANZ Bratislava,
Bratislava: 1997. 247 s.
HORNIAKOVÁ, Ľ. a MARUCHNIČ, J.: Verejné financie a úvod do meny. I. vydanie. Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie. Bratislava: 2006. 167 s.
KRÁLIK, J., GRÚŇ, Ľ., a BALKO, L.: Základy daňového, poplatkového a colného práva. Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie. Bratislava: 2001. 313.s.

SIDÁK, M., DURAČINSKÁ, M. a kol.: Finančné právo. 2. vydanie. Bratislava : C.H. Beck, 2014. s.
451
17

256

KRÁLIK, J. a GRÚŇ, Ľ.: Malý slovník finančného práva (pre právnikov). MANZ Bratislava.
Bratislava:1998. 198 s.
MIHÁLIKOVÁ, A. a HORNIAKOVÁ, Ľ.: Finančné a menové vzťahy v teórii a praxi. I. vydanie.
Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK v Bratislave. Bratislava: 1999. 244 s.
NÁDASKÝ. A. a PÉNZEŠ, P.: Niekoľko úvah k virtuálnej mene bitcoin. In: Biatec. Národná banka
Slovenska, ročník 21, č.8, rok 2013. s. 25-28
RAKOVSKÝ, P. Zdaňovanie robotov a umelej inteligencie. In. Slovensko-České dni daňového práva.
Daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
2017. s. 285.,
RAKOVSKÝ, P. a POLÁKOVÁ, Z. Daňové aspekty digitálneho platidla bitcoin. Bratislavské právnické
fórum. 2018
SIDÁK, M., DURAČINSKÁ, M. a kol.: Finančné právo. 2. vydanie. Bratislava : C.H. Beck, 2014. 528
s.
TOWNSEND, K.: Blockchain Technology Impact on Energy Market Transformation: Secured
Distributed Energy Transactions in the Cloud, In. Georgetown Law Technology Review, Vol. 1:2,
2017,
str.
469-476
WRIGHT, A. a DE FILIPPI, P.: Decentralized Blockchain Technology and the Rise of Lex
Cryptographia. Social Science Research Network, 2015. 58 s.
Kontaktné údaje:
Mgr. Martin Daňko, PhD.
e-mail: martin.danko@flaw.uniba.sk
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakutla
Ústav práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva,
Šafárikovo nám. č. 6
810 00 Bratislava
Slovenská republika

257

PRÁVO HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE A JEHO DOPAD NA
JEDNOTLIVÉ PODODVETVIA PRÁVA DUŠEVNÉHO
VLASTNÍCTVA
Kristian Hodossy
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Historický vývoj práva duševného vlastníctva na strane jednej a expanzia súťažného práva
na strane druhej vedie k nevyhnutnému konfliktu a interakcii týchto dvoch oblastí práva. Ich
koexistencia je absolútne nevyhnutná a niekedy je s ňou spojená vysoká miera kontroverzie.
Autor článku sa snaží vyhodnocovať vzájomné prepojenie a kolíziu medzi právom duševného
vlastníctva a súťažným právom so zameraním sa na niektoré typické pododvetvia práva duševného
vlastníctva. Je nevyhnutné bez akýchkoľvek pochybností pochopiť vzájomnú interakciu a fungovanie
predmetných oblastí práva. Základnou hodnotovou myšlienkou práva duševného vlastníctva je snaha
o službu spoločnosti poskytnutím ochrany nehmotným statkom, ktoré môžu byť využiteľné pre
spoločnosť ako takú, a to spôsobom aby neboli narúšané pravidlá hospodárskej súťaže na príslušnom
trhu. Právny systém, ako taký aproboval v rámci poskytnutia ochrany duševnému vlastníctvu
vytvorenie zákonného monopolu, čo môže viesť k praktikám ohrozujúcim hospodársku súťaž. Autor
bude v článku skúmať do akej miery je súťažné právo konformné s existenciou zákonného monopolu,
ktorý vznikol prostredníctvom udelenej ochrany právom duševného vlastníctva, a aké ďalšie praktiky
na strane práva duševného vlastníctva môžu úmyselne alebo neúmyselne negatívne ovplyvniť
podmienky hospodárskej súťaže na príslušnom relevantnom trhu
Kľúčové slová: Hospodárska súťaž, Ochrana, Právo duševného vlastníctva, Autorské právo,
Proporcionalita, Zmluva o fungovaní Európskej únie. Monopol.
Abstract: The historical dvelopment of intellectual property protection on one hand and the expansion
of competition law on the other hand means a necessary conflict or interaction of these two legal
areas. Their coexistence is absolutely indespensable and may be called as somehow controversial.
Whether or not these two legal fields must be considered in the most complex and interactive way.
Author of the article will be evaluating various fields of theinteraction between inellectual property law
and competition law specifiying some of the most typicals. It should be understood, that intellectual
property law serves the society to protect intangible „products“, that can be useful for the consumer
welfare in a positive way without distorting the competion rules of the particular market. From my
prospective the basic principle is, that every kind of property must be treated equally, inspite of this
theory the law itself approves that intellectual property protection may create a legal monopoly.The
author will be scrutinying that, to what extent competition law is comfortable with the existence of
a legal monopoly and what kind of different behavior of intellectual property right holder may
intentionally or unintenioally negatively affect the ongoing competition on the market.
Key words: Competion law, Protection, Intellectual property law, Copyright, Proportionality, Treaty of
functioning of European Union.
ÚVOD
Vzťah práva duševného vlastníctva a práva hospodárskej súťaže je odbornou verejnosťou
vnímaný ako vzťah dvoch právnych odvetví, ktorých cieľom je ochrana obdobných cieľov, ale
uskutočňuje sa aplikáciou rozdielnych právnych nástrojov. Predmetný vzťah je veľmi často krát
vnímaný ako kontroverzný. Podľa profesora Ghiddiniho je pri pozorovaní vzťahu týchto dvoch odvetví
skutočne badať sledovanie rovnakých cieľov, akými sú rozvoj inovácií a vývoja a ochrana
spotrebiteľa, ale povaha inštitútov ktorými sa snažia dosahovať vytýčené ciele vytvára prostredie,
1
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v ktorom si tieto odvetvia navzájom odporujú. Autor považuje za nevyhnutné si na úvod k danej
problematike uvedomiť, že daný vzťah môže byť na jednej strane vnímaný pozitívne ako aj negatívne.
Autor sa v práci snaží popísať všeobecný právny rámec práva duševného vlastníctva vo
vzťahu k právu hospodárskej súťaže so zameraním sa na režim Európskej únie, z dôvodu že ochrana
hospodárskej súťaže patrí do výlučnej jurisdikcie Európskej únie za predpokladu, že ovplyvňuje jej
vnútorný trh. Vnímanie danej témy výlučne v kontexte legislatívy Slovenskej republiky nie je možné,
z dôvodu, že daný vzťah v podmienkach Slovenskej republiky nespôsobuje žiadne právno aplikačné
problémy. Vychádzajúc z popisu daných právnych odvetví sa autor snaží poukázať na hranicu
vzájomného vplyvu práva duševného vlastníctva a práva hospodárskej súťaže.
Autor rozdelil problematiku na tri časti v rámci druhej kapitoly, v ktorých sa zameriava na
konkrétne praktiky, ktoré sú na jednej strane legislatívne konformné, ale pri ich neprimeranom použití
možno jednoznačne badať negatívny vplyv práva duševného vlastníctvo na hospodársku súťaž ako
takú. Autor aplikuje vo vzťahu k jednotlivým praktikám príslušnú judikatúru, prostredníctvom ktorej
popisuje konkrétny postup orgánov Európskej únie. V prvej podkapitole autor v súlade s čl. 101 ods.
1 a 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie definuje kartelové dohody, ako najnebezpečnejšiu formu
protisúťažného konania, pričom v odseku 3 popisuje prípady, kedy takéto kartelové dohody podliehajú
podmienkam aplikácie takzvaných blokových výnimiek v súlade s príslušnou reguláciou Európskej
únie. V ďalšej časti práce sa autor snaží nadviazať na prvú podkapitolu a poskytuje kritický pohľad na
takzvané „platby za omeškanie“, ktoré sú príznačnými najmä pre oblasť patentovej regulácie
a prostredníctvom ktorých sa umelo a v rozpore s pravidlami ochrany hospodárskej súťaže predlžuje
platnosť a účinnosť patentov alebo dodatkových ochranných osvedčení vo forme zmluvných
dojednaní. V záverečnej časti práce sa autor zameriava na oblasť, ktorý je k dnešnému značne
prejudikovaná a definuje prakticky spočívajúce v odmietnutí subjektu, ktorá ma dominantné
postavenie poskytnúť informáciu, službu alebo produkt súvisiaci s právom duševného vlastníctva,
potenciálnemu súťažiteľovi.
Cieľ práce vidí autor v snahe vymedziť vzťah týchto právnych odvetví, cez prizmu dostupnej
judikatúry a to či už negatívnym alebo pozitívnym spôsobom, a taktiež v možnosti definovania hraníc
medzi nimi.
VŠEOBECNE KU VZŤAHU PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA A PRÁVA
HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE
Právo duševného vlastníctva ako právne odvetvie právneho systému Slovenskej republiky
chráni majetok nehmotnej povahy a reguluje právne vzťahy na úseky nehmotných statkov t.j. právne
vzťahy vo vzťahu k právam autorským a s ním súvisiacim, práva k ochranným známkam a úžitkovým
vzorom a práva k vynálezom a dizajnom. Cieľom práva duševného vlastníctva je rozvoj vedy
a výskumu a ochrana spotrebiteľa. Právo duševného vlastníctva predstavuje určitý druh exkluzivity,
ktorú možno postúpiť tretím subjektom iba za predpokladu, že ten čo disponuje právom duševného
vlastníctva s poskytnutím prejaví súhlas. Právo duševného vlastníctvo, či už na úrovni autorského
práva a práv s ním súvisiacim alebo na úrovni práv priemyselných, poskytuje držiteľovi unikátne
postavenie, ktoré chráni legislatíva. Právna teória ako aj aplikačná prax typicky nahliada na právo
duševného vlastníctva ako na akýsi „zákonný monopol“, čo je zdôvodnené skutočnosťou, že
vytvorenie nehmotného statku a v prípade priemyselných práv aj splnenie registračnej povinnosti
udeľuje nositeľom práv monopolné postavenie a akékoľvek ďalšie použitie daného práva je možné
len prostredníctvom udelenia povolenia t.j.: takzvanej licencie. Spôsob udelenia licencie ako aj spôsob
vnímania monopolného postavenia nositeľa práva je závislý od faktu, či ide v konkrétnom prípade
o autorské právo a právo s ním súvisiace alebo ide o právo k patentu. Legislatíva Slovenskej
republiky je v oblasti práva duševného vlastníctva sústredená vo viacerých zákonoch. Európsky
charakter a kontext práva duševného vlastníctva je obmedzený úrovňou harmonizácie práva v tejto
oblasti, a preto ostáva vo výlučnej jurisdikcii členských štátov Európskej únie (ďalej v texte len ako
„EÚ“)1
2
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Ochrana hospodárskej súťaže v podmienkach legislatívy Slovenskej republiky vychádza zo
zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej
národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej
správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „Zákon o ochrane
hospodárskej súťaže“). Vo vzťahu k trhu EÚ však oblasť hospodárskej súťaže tvorí jednu z mála
výlučných rozhodovacích právomocí EÚ, čo je definované priamo v zmluve o fungovaní Európskej
únie (ďalej v texte len ako „ZFEU“) konkrétne v ustanovení článkov 101 a 102.2 Cieľom ochrany
hospodárskej súťaže je vytvorenie prostredia pre existenciu účinnej hospodárskej súťaže medzi
súťažiteľmi, umožniť vstup na trh všetkým subjektom za rovnakých podmienok a zabraňovať
monopolizácii trhového prostredia a najmä následnému zneužívaniu dominantného postavenia.
Cieľom opatrení, ktoré sú prijímané na úrovni ochrany hospodárskej súťaže je zlepšovanie postavenia
spotrebiteľa a kladenie dôrazu na inovácie a výskum.
V prípade práva duševného vlastníctva a práva hospodárskej súťaže si dovoľuje autor zaujať
jednoznačné stanovisko a to také, že cieľom oboch je ochrana spotrebiteľa, ktorý predstavuje
konečnú a najzraniteľnejšiu jednotku v reťazci trhového hospodárstva a zároveň kladenie dôrazu na
rozvoj inovácii a výskum. Spoločné menovatele ale neznamenajú, že medzi danými odvetviami
neexistuje žiadny rozpor. Právo duševného vlastníctva poskytuje nositeľovi práva postavenie
„Zákonného monopolu“, čo je pre dané odvetvie práva automatizmom, ktorý vyplýva zo samotnej
podstaty duševného vlastníctva. Monopolné postavenie držiteľa práva duševného vlastníctva nie je
„per se“ konaním porušujúcim hospodársku súťaž, ale je dôvodom pre zvýšenú opatrnosť, lebo
v danom prípade je pravdepodobnosť porušenia pravidiel hospodárskej súťaže vyššia.
Autorka Irina Harcaloglou vníma vzťah týchto odvetví viac menej kontroverzne, pričom
konštatuje, že v oboch prípadoch ide o snahu sledovať a napĺňať identické ciele, ale aplikáciou
rôznych metód a prístupov. Vo vzťahu k pro spotrebiteľskému záberu oboch odvetví ďalej uvádza, že
v krátkodobom horizonte pričinením udelenej ochrany prostredníctvom práva duševného vlastníctva
(konkrétne v danom prípade patentovej ochrany) má spotrebiteľ na výber výrobcu, ktorý síce
spočiatku predáva za monopolnú cenu, ale v dlhodobom horizonte po uplynutí ochrannej doby
poskytnutej patentom z daného stavu profituje celé odvetvie hospodárstva, pričom sa predáva za
nižšie ceny a vo väčšom množstve.3
Profesor Ghidini sa zameriava ne ekonomické ospravedlnenie práva duševného vlastníctva
ako spôsobu zamerania sa na potenciálny úpadok trhových mechanizmov. Konštatuje, že účelom
aplikácie práva duševného vlastníctva ako prostriedku vyliečenia trhu je zabrániť neoptimálnym
investíciám v oblasti inovácií podnikmi, ktoré by za iných okolností (bez ochrany právom duševného
vlastníctva) ostali zraniteľný voči voľnej dostupnosti produktov svojich investícií. Na druhej strane
právne stimuly, ktoré chránia prvých investorov, nechcene odrádzajú potenciálnych súťažiteľov od
investovania do odvodených aplikácií, takýto režim spôsobí takmer určite nahradenie jedného
spôsobu zlyhania trhu iným spôsobom zlyhania. Systém podpory inovácii vyššie uvedeným
spôsobom pravdepodobne neponúka dlhodobé výhody zo súťažno právneho aspektu, ale skôr
spôsobuje spomalenie a zníženie kvality na úseku výskumu a inovácií.
Potenciálne negatívne dôsledky vzťahu práva hospodárskej súťaže a práva duševného
vlastníctva sú vnímané od druhej polovice 20. storočia (Grundig vs Európska komisia). Z pohľadu
V zmysle čl. 101 ZFEU: „Nasledujúce sa zakazuje ako nezlučiteľné s vnútorným trhom: všetky
dohody medzi podnikateľmi, rozhodnutia združení podnikateľov a zosúladené postupy, ktoré môžu
ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi a ktoré majú za cieľ alebo následok vylučovanie,
obmedzovanie alebo skresľovanie hospodárskej súťaže v rámci vnútorného trhu, najmä tie, ktoré ......
V zmysle čl. 102 ZFEU: „Akékoľvek zneužívania dominantného postavenie na vnútornom trhu alebo
jeho podstatnej časti jedným alebo viacerými podnikateľmi sa zakazuje ako nezlučiteľné s vnútorným
trhom, ak sa tým môže ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi“
3 Haracaloglu I. Competition and patent law. A follow on innovation in the biopharmaceutical industry.
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dobre známej a značne kontroverznej dychotómie týchto dvoch odvetví práva, je nutné si uvedomiť,
že dopad patentovej ochrany je z pohľadu ochrany hospodárskej súťaže predmetom judikatúry už
značnú dobu, pričom sa v súčasnosti regulačné mechanizmy práva hospodárskej súťaže zameriavajú
viac na autorské právo a práva s ním súvisiace a od nich odvodenú exkluzivitu, pričom ale patentová
ochrana a ďalšie priemyselné práva neostávajú bez dohľadu.
Vzťah medzi právom hospodárskej súťaže a právom duševného vlastníctva autor osobne
vníma ako vzťah, ktorý môže stimulovať fungovanie konkurenčného trhového prostredia za
predpokladu, že nositeľ práva duševného vlastníctva bude podliehať prísnemu kontrolnému režimu.
Berúc na vedomie skutočnosť, že v rámci predmetných právnych odvetví možno badať isté spoločné
ciele, naproti čomu je táto korelácia vnímaná odbornou verejnosťou kontroverzne, je podľa názoru
autora hranica, kedy symbióza týchto dvoch odvetví môže alebo nemôže fungovať, veľmi krehká.
Autor článku má jednoznačne zato, že právo duševného vlastníctva a právo hospodárskej súťaže sa
dokážu dopĺňať a skutočne môže ich vzťah znamenať úžitok pre fungovanie hospodárskej súťaže,
preto sa stotožňuje s názorom že nazývať akékoľvek dohody alebo považovať dominantné
postavenia podniku za protizákonné bez dostatočného preskúmania, je neprípustné. Na druhej
strane, nato aby bolo právo duševného vlastníctva skutočne prínosom pre spotrebiteľa a pre oblasť
inovácií a vývoja, je nevyhnutné ho efektívne regulovať prostredníctvam pravidiel hospodárskej súťaž.
Dohody o transfere technológií
Dohody, ktorých predmetom je prevod práv k technológiám, sú považované za dohody
v súlade s čl. 101 ods. 3, podliehajúce blokovej výnimke k dohodám o transfere technológií
a z uvedeného dôvodu ich nie je možné považovať za obmedzujúce hospodársku súťaž. 4
O spomínaných blokových výnimkách, na ktoré sa neaplikuje štandardný postup ako pri kartelových
dohodách (najnebezpečnejší druh konania obmedzujúci hospodársku súťaž) pojednáva Nariadenie
komisie EÚ č. 316/2014 z 21. Marca 2014 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní
Európskej únie na kategórie dohôd o transfere technológií (ďalej v texte len ako „Nariadenie o
dohodách o transfere technológií“). Aplikácia ustanovenia 101 ods. 3 ale neznamená bezbrehú
ľubovôľu pri schvaľovaní takýchto dohôd, za predpokladu, že je ich predmetom prevod práv
k ekonomicky a hospodársky pokrokovej činnosti. Dohody o transfere technológií musia spĺňať prísne
podmienky špecifikované v Nariadení o dohodách o transfere technológií. Vo vzťahu k týmto druhom
dohôd autor uvádza zásadný rozsudok súdneho dvora EÚ evidovaný pod č. C 56,58/ 64 z 13. júna
1966, v ktorom súdny dvor EÚ posudzoval dohodu uzatvorenú medzi spoločnosťami Grundig –
Verkaufs GmbH a Établissements Constent S.A.R.L (ďalej v texte len ako „Prípad Grundig“).
Európska komisia v prípade dohody uzatvorenej medzi uvedenými spoločnosťami rozhodla o uložení
pokuty za uzatvorenie dohody, ktorej cieľom je obmedzenie hospodárskej súťaže na trhu EÚ. Dohoda
ako taká, ktorej predmetom je prevod práva k určitej technológií nebola považovaná akzao nelegálnu.
V Prípade Grundig európska komisia konštatovala problém nie vo vertikálnej kartelovej dohode
samotnej ale v záväzku francúzskeho odberateľa nevyvážať odberané produkty mimo francúzskeho
trhu. Daná prikázaná teritoriálna exkluzivita bola posilnená udelením ochrannej známky spoločnosťou
Grundig a taktiež skutočnosťou, že spoločnosť Grundig rovnako pristupovala aj k odberateľom na
vertikálnom distribučnom trhu v rámci ostatných krajín EÚ5. Európska komisie celý prípad posúdila
ako konanie, na ktoré nemožno aplikovať blokovú výnimku k dohodám o transfere technológií.
2.1

Z pohľadu práva EÚ, počnúc prípadom Grundig existujú špecifické obavy o ochranu
hospodárskej súťaže vyplývajúce z dohôd, ktorých predmetom je technologický transfer, konkrétne
ide obavy spočívajúce v ustanoveniach ako napríklad ustanovenia ukladajúce povinnosti licencovať
V zmysle ust. Čl. 101 ods. 3: „ Ustanovenia odseku 1 sa neuplatnia na dohody alebo kategórie dohôd
medzi podnikateľmi, rozhodnutia alebo kategórie rozhodnutí združení podnikateľov, zosúladené
postupy alebo kategórie zosúladených postupov, ktoré prispievajú k zlepšeniu výroby, distribúcii
tovarov alebo k podpore technického alebo hospodárskeho pokroku, pričom umožňujú spotrebiteľom
podiel na výhodách z toho vyplývajúcich, a ktoré: neukladajú príslušným podnikateľom obmedzenie,
ktoré nie sú nevyhnutné pre dosiahnutie týchto cieľov a ktoré neumožňujú týmto podnikateľom vylúčiť
týmto podnikateľom hospodársku súťaž vo vzťahu k podstatnej časti týchto výrobkov.
5 Pozri tiež rozhodnutie C 54/64, 56/64 Grundig vs Európska Komisia.
4
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alebo nelicencovať priamo na územie určitých členských štátov EÚ. Z pohľadu európskej komisie sú
takto definované povinnosti považované za ustanovenia obmedzujúce hospodársku súťaže v súlade
s čl. 101 ods. 1 ZFEÚ. 6
Platba za omeškanie
Slovenský preklad praktiky, ktorá začala v európskom priestore rezonovať pod názvom „pay
for delay“ charakterizuje uzavretie dohody medzi výrobcom pôvodného produktu disponujúceho
patentovou ochranou a potenciálnymi výrobcami generík, ktorý sú pripravený vstúpiť na relevantný
trh. Podobne ako pri dohodách, ktorých predmetom je transfer technológií aj v tomto prípade ide
o dohody, ktorých účelom je predlžiť pôvodne legálne vzniknutý stav, bez existencie hospodárskej
súťaže, práve z dôvodu že výrobca disponuje patentovou ochranou alebo ochranou dodatkového
ochranného osvedčenia. V oblasti relevantného trhu liečiv, EÚ prijala Nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady ES č. 469/2009 zo 6. Mája 2009 o dodatkovom ochrannom osvedčení pre liečivá
(ďalej v texte len ako „Nariadenie o dodatkových ochranných osvedčeniach“), v zmysle ktorého
sa liečivám, ktoré sú predmetom nákladného výskumu a vývoja, poskytuje dodatočná ochrana formou
predĺženia patentovej ochrany o 5 rokov.7 EÚ prostredníctvom Nariadenia o dodatkových ochranných
osvedčeniach poskytuje dodatočnú ochranu liečivám, ktorým bola udelená patentová ochrana
v prípade ak splnia podmienky vysokých vstupných nákladov do výskumu a vývoja.
2.2

Uvedená legislatíva môže pôsobiť kontroverzne z pohľadu práva hospodárskej súťaže, ale
rovnako ako ochrana patentom aj ochrana prostredníctvom dodatkového ochranného osvedčenia je
v súlade s právom EÚ. Európska komisia od roku 2008 skúma a odhaľuje zmluvné dojednania,
v rámci ktorých sa patentová ochrana prípadne ochrana dodatkového ochranného osvedčenia
prostredníctvom zmluvného záväzku nebude potenciálnymi súťažiteľmi obmedzovať, dokonca dôjde
k jej umelému predĺženiu. To znamená, že potenciálny súťažiteľ nevstúpi na relevantný trh ani po
uplynutí ochranných dôb v dôsledku dodržiavania záväzkov zo zmluvy.
Prvým zásadným prípadom týkajúcim sa predĺženia ochrany udelenej dodatočným ochranným
osvedčením je prípad Lundbeck vs Komisia (T-472/13, T-460/13, T-467/13, T-469/13, T-470/13, T471/13). V rámci vyšetrovania dánskej firmy Lundbeck vyrábajúcej liek s názvom citalopram
(antidepresívum) bolo zistené že Lundbeck uzatvoril dohody o nevstupovaní na daný trh so štyrmi
ďalšími výrobcami generík, ktorí boli potenciálny súťažitelia na relevantnom trhu.8 Takéto konanie
bolo vyhodnotené Európskou komisiou ako konanie, ktoré poškodzuje zdravotnícky systém a
umožnilo spoločnosti Lundbeck kontrolovať cenovú reguláciu spomínaného lieku citalopram.
Európska komisia uložila spoločnosti Lundbeck pokutu vo výške 93.8 mil. EUR a štyrom výrobcom
generík spolu pokutu vo výške 52.2 mil. EUR. Dohoda, ktorú uvedené spoločnosti uzatvorili bola
považovaná komisiou za odporujúcu čl. 101 ods. 1 ZFEÚ, čo potvrdil potvrdzujúcim rozsudkom aj
Súdny dvor EÚ.
Autor sa je toho názoru, že patentová ochrana a ochrana prostredníctvom dodatkového
ochranného osvedčenia v prostredí, kde je nevyhnutné sledovať ochranu hospodárskej súťaže je za
problematická, na druhej strane nie je za „prezumpciu viny“. Autor sa domnieva, že aj napriek
skutočnosti, že ide o vôbec prvý prípad kedy sa výrobcovia farmaceutického produktu dohodli
na umelom a nelegálnom predĺžení ochrany, pričom spôsob akým k predĺženiu ochrannej doby došlo
nie je smerodajný, dohody o platbách za omeškanie týmto vzbudili primeranú pozornosť a neustále
nútia odbornú verejnosť zamýšľať sa nad potenciálnym negatívnym dopadom patentovej ochrany na
hospodársku súťaž.

6

Anderman, S.: Technology Transfer and IP/Competition interface. In European Competition law
annual 2005. s. 234
7
V zmysle bodu 3 Nariadenia o ochranných dodatkových osvedčeniach: „Liečivá a najmä tie, ktoré
sú výsledkom dlhodobého a nákladného výskumu, budú ďalej vyvíjané v Spoločenstve a v Európe
len v prípade, že sa na ne budú vzťahovať vhodné pravidlá poskytujúce dostatočnú ochranu, na
podporu takéhoto výskumu.
8 Ďalej pozri Lundbeck vs Commision (T-472/13, T-460/13, T-467/13, T-469/13, T-470/13, T-471/13)
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Konanie spočívajúce v odmietnutí dodať/poskytnúť
V tomto prípade ide postup, v ktorom sa súťažiteľ disponujúci patentovou ochranou,
ochrannou známkou alebo autorským právom rozhodne neudeliť určitý druh licencie k právam
chráneným právom duševného vlastníctva súťažiteľovi, ktorý sa snaží vstúpiť na identický relevantný
trh. Samotné konanie spočívajúce v odmietavom postoji nie je problematické ani v rozpore
s legislatívou EÚ, ale v prípade ak rovnaký postup zvolí súťažiteľ s dominantným postavením na
relevantnom trhu, môže ísť za určitých okolností o konanie, ktoré je zneužitím dominantného
postavenia v súlade s čl. 102 ZFEU. Na to aby konanie dominantného súťažiteľa bolo v rozpore s čl.
102 ZFEU musia byť kumulatívne splnené nasledovné podmienky:
2.3

•
•
•
•

Informácie/právo poskytované žiadateľovi/súťažiteľovi sú
nevyhnutné pre odberateľský vertikálny trh zo strany vstupujúceho súťažiteľa,
nie je možné odmietnutie zo strany dominantného súťažiteľa objektívne odôvodniť
- „objective justification,
musí existovať jednoznačný účel poškodiť hospodársku súťaž,
musí existovať dopyt po poskytnutí informácie/práva/ služby žiadateľovi.

Jedným z prvých prípadov, kedy súdny dvor EÚ potvrdil zistenia Európskej komisie, ktoré
naznačovali zneužitie dominantného postavenia neposkytnutím práva k látke chránenej patentom bol
prípad Commercial Solvents vs komisia (C 7/73). Commercial Solvents bola spoločnosť, ktorá bola
jediným výrobcom látky, ktorá bola nevyhnutnou na výrobu lieku na tuberkulózu s názvom
ethambutanol. Túto látku v uvedenej podobe dokázala vyrobiť len spoločnosť Commercial Solvents.
Vzhľadom na postavenie Commercial Solvents boli konštatované neprimerané bariéry pre vstup na
dotknutý relevantný trh. Spoločnosť Zoja bola jedným z troch výrobcov ethambutanolu, ktorý ale
požiadal o rozviazanie dodávateľského kontraktu s Commercial solvents. Následne spoločnosť Zoja
zistila, že neexistuje iný dodávateľ látky v podobe potrebnej na výrobu lieku na tuberkulózu,
v dôsledku čoho sa snažila získať látku opätovne od spoločnosti Commercial Solvents. Commercial
Solvents sa ale nielenže rozhodol neposkytnúť látku Zoji ale zaviazal odberateľov k zákazu poskytnúť
potrebnú látku spoločnosti Zoja. Commercial solvents sa následne po uplatní danej praktiky rozhodla
integrovať do vertikálneho trhu distribútorov a mala v úmysle predávať ethambutanol sama. 9
Súdny dvor EÚ po vyšetrovaní prípadu dospel vo svojom rozhodnutí k záveru, že konanie
spoločnosti Commercial solvents a jej integrácia na trhu, na ktorom bez dodania látky, pri ktorej
právom vyrábať disponuje iba ona, bolo v rozpore s povinnosťou nezneužívať dominantné
postavenie. V tomto prípade neposkytnutie látky/práva na jej využívanie pri výrobe ethambutanolu
bolo jednoznačne v rozpore s čl. 102 ZFEÚ a jej dôsledkom bolo vylúčenie súťažiteľa z hospodárskej
súťaže, dôsledkom konania dominantnej firmy Commercial solvents, ktorá disponovala patentom
k látke nevyhnutnej pre výrobu ethambutanolu.
ZÁVER
Potom, čo sa autor v texte článku zaoberal vzťahom práva duševného vlastníctva a práva
hospodárskej súťaže, si dovoľuje konštatovať že vzťah daných právnych odvetví a jeho budúce
ponímanie je skutočne plný otáznikov. Odborníci v rámci oboch odvetví hája síce rovnaký spoločný
cieľ, ale v oboch prípadoch je dôraz, v čo i len v najmenšej možnej miere kladený na iné záujmy. Preto
zo skúmania predmetnej problematiky vyvstávajú otázky ako: Bude v korelácii predmetných
právnych odvetví prevažovať dôraz kladený na právo duševného vlastníctva alebo sa
uprednostní dôraz kladený na právo hospodárskej súťaže ? Alebo sa bude k danému vzťahu
pristupovať na základe „cost – benefit“ analýzy, t.j. posudzovanie každého prípadu na základe
3

9

Haracaloglu I. Competition and patent law. A follow on innovation in the biopharmaceutical industry.
Edward Elgar publishing Limited. Cheltenham. 2008. s. 145
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jeho osobitostí a unikátnosti? Autor sa aj na základe názorov odborníkov pôsobiacich v daných
odvetviach prikláňa k poslednej alternatíve.
Autor si dovoľuje vyjadriť svoj názor, že počiatočná hypotéza o nekonfliktnosti a vzájomnej
podpore predmetných právnych odvetví sa úplne nenaplnila. V konečnom dôsledku samotná
judikatúra EÚ ukázala odvrátenú tvár kombinácie týchto dvoch elementov právneho systému.
Skutočnosť, že zákon udeľuje určitému subjektu určitú úroveň exkluzivity, spôsobuje, že z postavenia
zákonného monopolu dochádza často krát k zneužívaniu postavenia. Ostáva otázkou, či pozitívny
postoj k vzťahu týchto dvoch odvetví je správny, na druhej strane autor tak ako uvádza aj v texte,
vylučuje prezumpciu protiprávnosti postavenia držiteľa práva duševného vlastníctva na trhu
hospodárskej súťaže. Z histórie sa ale treba poučiť, pretože judikatúra, ktorá vzťah daných odvetví
postavila mimo zákon je nemilosrdná. Podľa názoru autora, by mohol byť čiastočným riešením prísny
dohľad regulačných orgánov nad držiteľmi práv duševného vlastníctva, a to prostredníctvom určitého
druhu notifikačnej povinnosti vo vzťahu k uzatváraným respektíve odmietnutým zmluvným vzťahom.
Autor považuje problematiku za inšpiratívnu a do budúcnosti sa určite bude podrobne
zaoberať čiastkovými ako aj generálnymi problémami, z dôvodu že účinné fungovanie predmetných
právnych odvetví by mohlo mať nevídaný pozitívny dopad na spoločnosť ako takú, bez prísneho
dohľadu to ale zrejme nepôjde.
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ZMENY V OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV V
KYBERPRIESTORE PO REFORME V RÁMCI EURÓPSKEJ ÚNIE
Daniela Ježová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Tento príspevok sa zaoberá vyzdvihnutím najdôležitejších zmien v ochrane osobných
údajov na pôde Európskej únie. Zaoberá sa definíciou osobných údajov a otázkami s tým spojenými.
Pozornosť venuje aj jednotlivým právam vyplývajúcim s nariadenia GDPR.
Kľúčové slová: Ochrana osobných údajov, reforma, zmeny
Abstract: The article deals with the most important changes in the protection of personal data in the
European Union. It deals with the definition of personal data and related issues. Attention is also paid
to individual rights under the GDPR Regulations.
Key worlds: Data protection, reform, changes
ÚVOD
Ako je známe na pôde Európskej únie nastali výrazné zmeny v oblasti ochrany osobných údajov.
Reforma ochrany osobných zahŕňa nariadenie o všeobecnej ochrane údajov, ktoré bolo prijaté v apríli
2016 a bude sa uplatňovať od 25. mája 2018 a smernicu, ktorú musia členské štáty transponovať do
svojho vnútroštátneho práva do 6. mája 20181. Nariadenie nahrádza pôvodnú smernicu o ochrane
osobných údajov č. 95/46/EHS ešte z roku 1995. Táto jednotná právna úprava na úrovni Európskej
únie nahradí aktuálnu nejednotnú národnú úpravu členských štátov Únie.
Špecifická povaha policajných a súdnych činností vyžaduje špecifické pravidlá ochrany osobných
údajov, aby bolo možné zabezpečiť voľný pohyb údajov a spoluprácu medzi členskými štátmi v týchto
oblastiach. Smernica sa zameriava na ochranu práv jednotlivcov na ochranu ich osobných údajov za
súčasnej garancie vysokej úrovne verejnej bezpečnosti. Cieľom smernice je nahradiť rámcové
rozhodnutie o ochrane údajov 2008/977/SVV, ktoré v súčasnosti upravuje spracúvanie osobných
údajov v oblasti policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach, avšak pre členské štáty z neho
vyplýva povinnosť aplikovať určenú úroveň ochrany osobných údajov len v súvislosti s ich
cezhraničnou výmenou.2 V porovnaní s rámcových rozhodnutím z roku 2008 prináša smernica
komplexnú právnu úpravu, keďže sa má vzťahovať aj na ochranu osobných údajov pri ich spracúvaní
na vnútroštátnej úrovni, čím by sa mala dosiahnuť minimalizácia rozdielov medzi jednotlivými
úpravami a z toho vyplývajúca posilnená úroveň ochrany údajov.3
1.

Nariadenie (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane
údajov) a smernica (EU) 2016/680 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo
stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení
rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV.
2 Predbežné stanovisko Slovenskej republiky k Návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely
predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu
trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov.
3 Predbežné stanovisko Slovenskej republiky k Návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely
predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu
trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov.
1
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VŠEOBECNÉ NARIADENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Nariadenie je prioritne zamerané na posilnenie práv fyzických osôb na ochranu ich osobných
údajov a na zníženie administratívnej záťaže spojenej s ich ochranou. Ďalším zámerom je umožnenie
voľného toku osobných údajov v priestore jednotného digitálneho trhu. Nariadenie má mať pozitívny
dopad aj na zvýšenie právnej istoty spotrebiteľov a zlepšenie hospodárskej súťaže v Európskej únii.
2.

Cieľom nariadenia je zaručiť konzistentnú úroveň ochrany fyzických osôb v celej Únii a zabrániť
rozdielom, ktoré sú prekážkou voľného pohybu osobných údajov v rámci vnútorného trhu. Nariadením
sa poskytne právna istota a transparentnosť pre hospodárske subjekty vrátane malých a stredných
podnikateľov. Nariadením sa tiež poskytne fyzickým osobám rovnaká úroveň ochrany práv vo
všetkých členských štátoch a na druhej strane sa stanovia rovnocenné sankcie vo všetkých členských
štátoch. Naopak nariadenie sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov právnických osôb.
Zámerom Nariadenia je harmonizovať národné zákony na ochranu osobných údajov po celej EÚ za
súčasného oslovenia nového technologického rozvoja bez potreby implementácie do národných
poriadkov.
2.1. Najvýznamnejšie zmeny v ochrane osobných údajov
2.1.1. Definícia osobných údajov
Osobné údaje sú definované v nariadení ako akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej
alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je
osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je
meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré
prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo
sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. Pod týmto termínom je možné rozumieť napríklad aj online
identifikátor ako je IP adresa fyzickej osoby, lokalizačné údaje. Ide o rozširujúcu definíciu osobných
údajov za účelom zabezpečenia ochrany akejkoľvek identifikovateľnosti fyzickej osoby.
Citlivé osobné údaje ako sú napr. spracúvanie genetických údajov, biometrických údajov na
individuálnu identifikáciu fyzickej osoby, údajov týkajúcich sa zdravia alebo údajov týkajúcich sa
sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby je možné spracovať len v prípade ak ide
o stanovenú výnimku v nariadení. Jednou z výnimiek je aj prípad ak dotknutá osoba tieto údaje
preukázateľne zverejní (ako napr. na sociálnej sieti).
Nariadenie nám nehovorí o tom subjekte, kto môže identifikovať fyzickú osobu na základe
predmetných údajov, podstatné je že je identifikácia možná. Identifikácia sa môže realizovať aj
prostredníctvom kombinácie viacerých údajov, pričom nie všetky údaje musia byť nevyhnutne
k dispozícii prevádzkovateľa. Je na mieste sa zamyslieť, či ide o absolútne alebo relatívne kritéria na
stanovovanie možnej identifikovateľnosti fyzickej osoby na základe údajov. Ak by sme používali
absolútne kritérium na stanovenie možnej identifikovateľnosti fyzickej osoby 4 znamenalo by to, že by
išlo o údaje, v prípade že hocikto by mal možnosť spojiť tieto údaje s konkrétnou osobou. Súdny dvor
vo svojom rozhodnutí vo veci Breyer5 uviedol, že možnosť osobného údaja s uvedenými ďalšími
informáciami, ktoré má k dispozícii predmetná osoba, predstavuje prostriedok, ktorý môže byť
rozumne použitý pre identifikáciu dotknutej osoby. Avšak to nenastane vtedy, keď identifikácia
dotknutej osoby je zakázaná právnymi predpismi alebo prakticky neuskutočniteľná, napríklad preto,
lebo by si vyžadovala neprimerane veľa času, financií alebo ľudských zdrojov, takže pravdepodobnosť
identifikácie sa v skutočnosti javí ako zanedbateľná. Uvedené rozhodnutie sa týka síce starej právnej
úpravy ale predstavuje zakotvenie relatívnych kritérií pre účely definície možnej identifikovateľnosti
fyzickej osoby na základe určitého údaja. Aj všeobecné nariadenie obsahuje v recitali 26 indikácie, že
tento spôsob výkladu by mal byť použiteľný aj pre toto nové nariadenie. V zmysle predmetného
recitalu zásady ochrany údajov by sa mali vzťahovať na všetky informácie týkajúce sa identifikovanej
4

Pozri aj Voigt, Paul: Datenschutz bei Google, MMR 2009, S. 377–382.
Rozsudok Súdneho dvora EÚ zo dňa 19.10.2016, Breyer vs. Spolková republika Nemecko, C582/14
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alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Osobné údaje, ktoré boli pseudonymizované a ktoré by sa
mohli použitím dodatočných informácií priradiť fyzickej osobe, by sa mali považovať za informácie o
identifikovateľnej fyzickej osobe. Na určenie toho, či je fyzická osoba identifikovateľná, by sa mali brať
do úvahy všetky prostriedky, pri ktorých existuje primeraná pravdepodobnosť, že ich prevádzkovateľ
alebo akákoľvek iná osoba využije, napríklad osobitným výberom, na priamu alebo nepriamu
identifikáciu fyzickej osoby. Na zistenie toho, či je primerane pravdepodobné, že sa prostriedky
použijú na identifikáciu fyzickej osoby, by sa mali zohľadniť všetky objektívne faktory, ako sú náklady
a čas potrebný na identifikáciu so zreteľom na technológiu dostupnú v čase spracúvania, ako aj na
technologický vývoj.
Čiže v prípade ak bude možné pre prevádzkovateľa na základe jeho možností získať dodatočné
informácie o osobe identifikovať osobu bez neprimeraného úsilia, ktoré na získanie dodatočných
informácii vynaloží pôjde bez pochyby o osobné údaje chránené nariadením.
Je zrejmé, že nariadenie mení definíciu osobných údajov tak, aby odrážali zmeny technológií a
spôsob, akým organizácie či firmy zbierajú a uchovávajú informácie.
Pod definíciu osobných údajov a tak ani pod údaje chránené nariadením nepatria údaje
anonymizované a údaje osôb zosnulých.
Anonymizácia údajov je proces modifikácie osobných údajov s výsledkom, že neostane žiadna
možnosť spojenia predmetného dáta s konkrétnou osobou. Anonymné dáta je jednak informácia,
ktorá neobsahuje údaje na možnú identifikáciu konkrétnej osoby alebo ide o osobné údaje, ktoré už
nie je možné priradiť ku konkrétnej osobe. Dá sa dosiahnuť dvoma spôsobmi a to: randomizáciou
alebo generalizáciou. Randomizácia predstavuje zmenu presnosti údajov za účelom odstránenia
spojenia medzi dátami a osobou. Ak sa dáta stanú nepresné, nie je možné ich ďalej spojiť
s konkrétnou osobou. Generalizácia predstavuje zovšeobecnenie dát. Anonymizácia je bežne
používaná pre štatistické účely.
Pseudonymizácia je bežný nástroj ako odstrániť možné spojenie medzi jednotlivcom a údajom.
Podľa definície nariadenia ide o je spracúvanie osobných údajov takým spôsobom, aby osobné údaje
už nebolo možné priradiť konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, pokiaľ sa
takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne technické a organizačné
opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby osobné údaje neboli priradené identifikovanej alebo
identifikovateľnej fyzickej osobe. Použitie pseudonymizácie osobných údajov môže znížiť riziká pre
príslušné dotknuté osoby a pomôcť prevádzkovateľom a sprostredkovateľom pri plnení ich povinností
v oblasti ochrany údajov. Výslovné zavedenie „pseudonymizácie“ v tomto nariadení nie je určené na
to, aby sa vylúčili akékoľvek iné opatrenia na ochranu údajov. 6 Pseudonymizácia sa spomína na
viacerých miestach nariadenia a to článku 6 ods. 4 písm. e), článok 25 ods. 1 nariadenia podľa ktorého
má prevádzkovateľ prijať primerané technické a organizačné opatrenia ak je napríklad
pseudonymizácia, čl. 32 ods. 1 v rámci pravidiel bezpečnosti spracúvania osobných údajov.
2.1.2. Teritoriálna platnosť nariadenia
Najdôležitejšia zmena, ktorú toto nariadenie prináša je o ochrane osobných údajov obyvateľov
Únie a rezidentov Únie, čo v sebe zaväzuje všetky spoločnosti a operačné systémy, ktoré
spracovávajú dáta EU občanov a rezidentov, bez ohľadu na polohu kde sa nachádzajú a kde majú
sídlo spoločnosti alebo umiestnený server. Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov
rozširuje, modernizuje a objasňuje rozsah jurisdikcie ochrany údajov EÚ. S výrazom "ponúkanie
tovarov alebo služieb" v rôznych ustanoveniach nariadene zaväzuje spoločnosti pôsobiace mimo EÚ,

6

Recital 28 nariadenia
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ktoré poskytujú služby spotrebiteľom v EÚ a spracovávajú údaje subjektov údajov EÚ. Článku 37 v
recitale 228 nariadenia sa objasňuje teritoriálny rozsah tak, aby sa nariadenie uplatňovalo "bez ohľadu
na to, či sa samotné spracovanie uskutočňuje v rámci Únie" alebo nie.
Je to zmena konceptu v práve ochrany osobných údajov, ktorá nahrádza koncept relevancie
umiestnenia konceptom ľudí v rámci EÚ, čiže konceptom personálnym. Možno konštatovať, že
koncept teritoriality bol nahradený konceptom personality kedy rozhodujúcim faktorom je osoba ktorej
údaje sa spracúvajú a nie umiestnenie spracovateľa údajov alebo údajov samotných. Všeobecné
nariadenie sa vzťahuje na spracovanie v súvislosti s činnosťou podniku v EÚ kde prebieha
spracovanie (napr. skladovanie v cloude v zahraničí). Všeobecné nariadenie sa bude vzťahovať na
činnosti správcu údajov alebo spracovateľa údajov ak sa tovar alebo služby ponúkajú dotknutým
osobám alebo ich osobám správanie sa monitoruje v rámci EÚ [čl. 3 ods. 2, recital 23].
2.1.3. Nové práva jednotlivca:
Právo na prenosnosť osobných údajov k inému poskytovateľovi služieb znamená, že dotknutá
osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v
štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje
ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli,
bránil. Dotknuté osoby majú mať možnosť vymeniť poskytovateľa služieb vrátane prenosu ich
osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to
technicky možné a to bez straty údajov (napríklad kontaktov či predchádzajúcich e-mailov) a potreby
ich opätovného zadávania.
Právo prenosu údajov sú úplne nové a zahŕňa právo na prijímanie osobných údajov v
štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte a právo odovzdať tieto údaje inému
prevádzkovateľovi bez prekážok od prevádzkovateľa, ktorému boli osobné údaje poskytované. Právo
zahŕňa právo na priamy prenos údajov z jedného prevádzkovateľa k druhému. To znamená, že
kontrolóri údajov, ktorí externe spracúvajú údaje alebo spracúvajú údaje spoločne s inými kontrolórmi,
musia mať jasné zmluvné podmienky na pridelenie zodpovednosti každej strany pri odpovedaní na
žiadosti o prenosnosť údajov a v tomto ohľade implementovať konkrétne postupy. Právo pozostáva z
a) práva na získanie a opätovné použitie osobných údajov na ďalšie osobné použitie (napr. zoznam
kontaktov atď.), b) právo odovzdať osobné údaje od jedného prevádzkovateľa k druhému na
požiadanie dotknutej osoby. Toto právo vytvára pre prevádzkovateľov údajov nepriamu povinnosť
neuskutočniť žiadne prekážky prenosu; c) právo na kontrolu, čo znamená, že riadiaci pracovníci
zodpovední za žiadosť o prenosnosť údajov majú konkrétnu povinnosť skontrolovať a overiť kvalitu
údajov pred ich prenosom. Na druhej strane, príjemca údajov je zodpovedný za zabezpečenie toho,
aby poskytnuté prenosné údaje boli relevantné a neboli nadmerné vzhľadom na nové spracovanie
údajov. V nariadení sa tiež stanovilo, že prenosnosť údajov založená na nariadení sa poskytne bez
akýchkoľvek požadovaných platieb, pokiaľ sa nevzťahuje výnimka.
Právo prenositeľnosti údajov má v praktickom postupe viac praktických výziev. Právo
prenositeľnosti údajov sa vzťahuje len na údaje poskytnuté subjektom na základe znenia článku 20
nariadenia. Mohlo by to obmedziť súčasný vývoj kybernetického priestoru, pokiaľ by údaje, ktoré
pridali iní, mohli byť tiež dôležitou súčasťou predmetných údajov, o ktoré by mohol mať oprávnený
subjekt záujem. Na druhej strane údaje pridané subjektom môžu obsahovať aj údaje o tretej strane.
Potom zostáva otázkou, či by sa tieto údaje mali prenášať aj na základe znenia článku 20 nariadenia.
Toto nariadenie sa vzťahuje na spracúvanie osobných údajov v rámci činnosti prevádzky
prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa v Únii, a to bez ohľadu na to, či sa spracúvanie vykonáva v
Únii alebo nie
8
Každé spracúvanie osobných údajov v kontexte činností prevádzkarne prevádzkovateľa alebo
sprostredkovateľa v Únii by sa malo vykonávať v súlade s týmto nariadením bez ohľadu na to, či sa
samotné spracúvanie uskutočňuje v Únii. Prevádzkareň znamená efektívny a skutočný výkon činnosti
prostredníctvom stálych dojednaní. Právna forma takýchto dojednaní, či už ide o pobočku alebo
dcérsku spoločnosť s právnou subjektivitou, nie je v tomto ohľade určujúcim faktorom.
7
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Až doposiaľ je otázna otázka praktického uplatňovania práva na prenos dát. Náklady a technická
podpora potrebná na realizáciu takéhoto práva ešte nie sú známe. Na základe znenia článku 20
existuje iba slovo "technicky uskutočniteľné". Vysvetlenie pracovnej skupiny spočíva skôr v tom, že
prevádzkovateľom údajov sa neustanovuje žiadna povinnosť, ktorá by im len žiadala, aby v prevode
nevytvárali žiadne prekážky. V praxi by to mohlo viesť k zablokovaniu reálneho využívania práva s
uvedením prevádzkovateľa, že prenos nie je technicky uskutočniteľný. Únia by mala poskytnúť viac
praktických usmernení o technickej podpore skutočného uplatňovania práva, inak sa môže stať, že
právo nebude v praxi vykonávané z dôvodu technických otázok.
Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré
pozostáva z použitia týchto údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej
osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s
výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami,
spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu
nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane
profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.
Nové pravidlá, ktoré Nariadenie prináša, obmedzujú použitie profilovania bez predchádzajúceho
súhlasu dotknutej osoby. Profilovaním nesmie dochádzať k diskriminácii osoby, ktorej údaje sú
spracúvané a takisto profilovanie nesmie byť založené na údajoch, ktoré sú definované ako.
2.2 Ostatné dôležité zmeny
Sankcie za porušenie pravidiel nariadenia sú seriózne a to až do výšky dvadsať miliónov eur.
Všeobecne povedané, model sankcie je založený na celosvetovom tržnom obrate podniku, ako je to
známe v antitrustovom práve.
Súhlas a jeho podmienky boli zmenené tak, aby sa zjednodušil a čo najjednoduchšie a
najzrozumiteľnejšie udelil súhlas a jeho stiahnutie. Spracovanie citlivých osobných údajov je
zakázané, pokiaľ sa výnimka nevzťahuje (napr. Osoba zverejňuje takéto údaje dobrovoľne (na
sociálnych médiách alebo iným spôsobom alebo na základe samostatného súhlasu).) Samostatný
súhlas s profilovaním je tiež potrebný. Diskusia o súhlase je ukončená v nariadení, v ktorom sa
uvádza, že súhlas by nemal byť podmienkou uzatvorenia zmluvy, ak údaje nie sú potrebné na
predbežné uzavretie zmluvy. Nariadenie ďalej definuje „súhlas dotknutej osoby“ ako akýkoľvek
slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou
vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných
údajov, ktoré sa jej týka. Pod uvedený súhlas môžeme zaradiť aj publikovanie osobných údajov a ich
zverejnenie na sociálnej sieti. Na druhej strane má každý právo odvolať svoj súhlas so spracovaním
osobných údajov. Osobitný význam má v tomto prípade článok 9 ods. 2 písm. e) všeobecného
nariadenia podľa ktorého sa nevzťahuje zákaz spracovávať osobné údaje tzv. osobitnej kategórie
(napr. politické názor, náboženstvo, genetické údaje, údaje týkajúce sa zdravia, sexuálneho života,
atď. v prípade ak tieto dotknutá osoba preukázateľne zverejnila.
Bol zriadený jeden mechanizmus kontaktovania s cieľom zjednodušiť kontakt s verejnými
orgánmi. Úrad pre dohľad je jediný orgán, s ktorým majú spracovatelia a prevádzkovatelia pracovať.
V prípade, že ide o nadnárodné spoločnosti, zaoberajú sa právomocami založenými na jej založení a
tiež vedúcim orgánom dohľadu.
ZÁVER
Všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov prinieslo viaceré dôležité zmeny vo
vnímaní ochrany osobných údajov. Článok sa venuje niekoľkým zmenám, ktoré prinieslo predmetné
nariadenia a začína pri definícii osobných údajov. Samotná definícia je výrazne zmenená a následok
toho je že viac údajov sa považuje za osobný údaj podliehajúci režimu a ochrane nariadenia ako tomu
bolo za predchádzajúcej úpravy. Článok sa ďalej venuje absolútnemu alebo relatívnemu ponímaniu
pojmu identifikovateľnosť fyzickej osoby na základe informácie pričom sa prikláňam k relatívnemu
vnímaniu tohto pojmu. Anonymizácia a pseudonymizácia sú nástroje ochrany údajov, pričom prvý
pojem znamená, že údaje nespadajú pod režim smernice. Druhý pojem sa viaže skôr k bezpečnosti
a vzájomne prepojenosti ostatných spracúvavaných údajov. Článok sa venuje zásadnej zmene
v oblasti vnímania povinných subjektov, kde nastala zmena z princípu teritoriality na princíp
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personality. V neposlednom rade sa zaoberá jednotlivými aspektami práva na prenos údajov
a výzvami s týmto právom spojenými.
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VÝKON VEREJNEJ SPRÁVY PROSTREDNÍCTVOM ÚDAJOV –
VÝZVA DIGITÁLNEJ EKONOMIKY A ŠTÁTU?
Matúš Mesarčík
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Abstract: The concept of data-driven government is a natural consequence of recent trends of the
collection of huge amounts of data (not) only by the state to proceed with progressive trends in public
governance. The article analyzes potential legal issues connected to data-driven governance with
regard to the legal order of the Slovak Republic and General Data Protection Regulation.
Abstrakt: Koncept výkonu verejnej správy prostredníctvom údajov je pri množstve dostupných údajov
(nielen) v rukách štátu prirodzeným vyústením progresívnych snáh na modernizáciu verejnej správy.
V predkladanom príspevku sa autor snaží poukázať na možné právne úskalia využívania tzv. datadriven governance v rámci právneho poriadku Slovenskej republiky aj v súvislosti s prijatým
Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR).
Kľúčové slová: verejná správa prostredníctvom údajov, otvorené údaje, digitálna ekonomika, dátová
ekonomika, GDPR..
Key words: data-driven governance, data-driven government, open data, digital economy, data
economy, GDPR.
ÚVOD
Americký profesor a štatistik W. Edwards Deming vo svojom preslávenom citáte konštatoval,
že bez dát sme len ďalší ľudia s názorom. Inými slovami, ak máme urobiť akékoľvek rozhodnutie, mali
by sme do úvahy vziať tvrdé (surové) dáta,1 ktoré nám často môžu napomôcť k správnemu
smerovaniu. Predmetnú myšlienku odzrkadľuje metóda riadenia nazývaná data-driven governance,
ktorá svoje uplatnenie našla predovšetkým v súkromnom sektore a je považovaná za modernú
metodiku riadenia obchodných spoločností 21. storočia.
Avšak data-driven governance nie je doménou iba súkromného sektora, ale badať snahy
o implementáciu tohto konceptu do rozhodovacích procesov vo verejnom sektore, či už na úrovni
samospráv2 alebo štátu ako celku. V tomto kontexte tak možno hovoriť o data-driven government
(ďalej len „DDG“) alebo výkone verejnej správy prostredníctvom údajov. Vzhľadom na množstvo
údajov, ktoré sú spracúvané a sprístupňované v rámci digitálnej ekonomiky a digitálneho dátového
trhu sa domnievame, že predmetný koncept by pri súčasnom nastavení spoločnosti našiel svoje
uplatnenie aj v Slovenskej republike. Analýza a rozhodovanie na základe údajov je využiteľná vo
viacerých segmentoch verejnej správy. Policajné zložky môžu predpovedať budúcu kriminalitu alebo
včas upozorniť rizikové skupiny mladistvých a naviesť ich na správnu cestu. Analytici môžu
determinovať vzorce správania a predísť nárastu podpory extrémistických síl alebo včas predpokladať
výskyt určitej choroby v rámci špecifického územia a efektívne poskytnúť zdravotnú starostlivosť.
V predkladanom príspevku sa autor zaoberá myšlienkou implementácie konceptu data-driven
governance v Slovenskej republike na celoštátnej úrovni prípadne v samospráve. Prvá časť je
venovaná samotnému pojmu DDG a jeho metodike a zároveň analyzuje úroveň implementácie DDG
v Slovenskej republike. Druhá časť predstavuje rámcový prehľad nielen právnych a legislatívnych
výziev, ktoré by zavedenie tohto konceptu na našom území muselo reflektovať.
1

Údaje získané priamo zo zdroja – občana, merača atď.
Napr. KELLER, S. – LANCESTER, V. – SHIPP, S. : Building Ccapacity for Data-Driven Governance:
Creating a New Foundation for Democracy In Statistics and Public Policy, Vol. 4, No. 1, 2017.
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2

DATA-DRIVEN GOVERNMENT
Táto časť príspevku je rozdelená na dve podkapitoly. V prvej stati sa pozrieme na koncept
DDG z hľadiska teoretického vymedzenia. V druhej častí príspevku je analyzovaný základ využitia
konceptu v rámci verejnej správy Slovenskej republiky.
Teoretické vymedzenie a metodika prístupu
DDG možno v jednoduchosti definovať ako výkon verejnej správy na základe údajov. Ide
o také využívanie dát verejného3 a súkromného sektora, ktorých následná analýza je
implementovaná do rozhodovacích procesov na úrovní štátu resp. samosprávy. Konkrétne výsledky
sa pretavujú do podoby tvorby politík a záväzných koncepcií riadenia štátu.
Koncept DDG by mal sledovať viacero cieľov a účelov. V prvom rade by verejná správa mala
sama aktívne a z vlastnej vôle zbierať a analyzovať údaje pre rozhodovacie procesy vo verejnej
správe. Ilustrovať to možno na nasledovnom príklade. Ak by štát chcel postaviť novú nemocnicu,
k opodstatneniu takejto investície by mohli slúžiť údaje týkajúce sa napr. poskytovania zdravotnej
starostlivosti v danom okrese, demografický vývoj, chorobnosť alebo priemerné platové podmienky
obyvateľov daného okresu. K vyhodnoteniu investície by tak mohla pomôcť sofistikovaná analýza
vyššie uvedených a aj iných údajov. V druhom rade by zavedenie DDG mohlo naštartovať zvýšenie
transparentnosti z hľadiska zozbieraných a spracúvaných údajov. Tie by neostali otvorené a
využiteľné len pre verejný sektor, ale aj súkromný sektor by mohol participovať na správe veci
verejných. Tým by sa potenciálne mohla určitá „protihodnota“ štátu vrátiť vzhľadom na špecifikáciu
jednotlivých orgánov verejnej moci a nemožnosť venovať sa analýze údajov v širšom kontexte, ale
iba svojho rezortu alebo segmentu.
Ako príklad, ktorý predstavuje fungovanie DDG v praxi možno uviesť iniciatívu Community
Learning Data-driven Disovery4 zo Spojených štátoch amerických na úrovní samosprávy. Táto
iniciatíva zbiera údaje z priamych a nepriamych zdrojov a následne ich vyhodnocuje. Priame zdroje
tvoria informácie získané priamo od dotknutých osôb prostredníctvom fyzickej interakcie (rozhovory,
interview) a nepriame údaje z verejne dostupných zdrojov ako sú databázy, noviny alebo sociálne
siete. Tieto zdroje sú ešte ďalej kategorizované medzi (i) navrhnuté/odvodené údaje tzn. údaje
získané štatistickým zisťovaním alebo dotazníkovou formou, (ii) administratívne údaje vydolované
z verejne dostupných registrov, (iii) údaje príležitosti, ktorých pôvod spočíva v analýze rozvoja
spoločnosti a (iv) procedurálne údaje – dáta získané vyhodnocovaním zákonov a správnych aktov.
Celý proces DDG následne spočíva v štyroch krokoch. V prvom kroku dochádza k zapojeniu
lokálnych lídrov, vedúcich kapacít samosprávy, úradníkov a širšej komunity pri identifikácií miestnych
problémov a nedostatkov pri samospráve. Druhým krokom je integrácia rôznych dátových zdrojov za
účelom získania určitých vzorcov. V treťom kroku sú pripravené a diskutované opatrenia s cieľom ich
smerovania na problematické aspekty a riešenia nefunkčných segmentov samosprávy. V poslednej
fáze je presmerovanie získaných údajov a know-how do reálne vynútiteľných opatrení a legislatívy,
ktorá reflektuje predchádzajúce kroky.5 Aj takýto prístup môže slúžiť ako príklad pre budúcu aplikáciu
DDG na úrovni štátu resp. samosprávy aj v iných krajinách, Slovenskej republiky nevynímajúc.
2.1

Základy data-driven government v Slovenskej republike
Slovenská republika zaznamenala v posledných rokoch výrazný posun smerom k posilneniu
analytických kapacít vo verejnej správe. Vyššie uvedené potvrdzuje aj Národný program reforiem
Slovenskej republiky 2017, ktorý uvádza: „Jedným zo zámerov projektu Hodnota za peniaze je
budovať analytické útvary vo verejnej správe. Tieto by mali postupne vznikať na všetkých
ministerstvách, na Úrade vlády SR a na ďalších veľkých inštitúciách, ako aj na Najvyššom kontrolnom
úrade SR. K existujúcim analytickým jednotkám pribudlo od začiatku roku 2016 sedem nových
útvarov. Skvalitňovanie odborných kapacít štátu je vo veľkej miere financované z EÚ. Dôraz je pritom
2.2

K informáciám verejného sektora bližšie pozri: ANDRAŠKO, J.: Verejný záujem na ochrane
informácií verejného sektora. In Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2015. Bratislava:
Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2015, s. 259-268.
4 KELLER, S. – LANCESTER, V. – SHIPP, S. : Building Ccapacity for Data-Driven Governance:
Creating a New Foundation for Democracy In Statistics and Public Policy, Vol. 4, No. 1, 2017.
Tamže, s. 2.
5 Tamže, s. 2-4.
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kladený na zabezpečenie kvality pri výbere budúcich analytikov, aj pri výstupoch analytických útvarov.
Na kvalitu bude dozerať riadiaci výbor, zložený z vládnych analytikov aj externých členov. Celkovo by
malo byť do roku 2020 prijatých 52 nových analytikov. Analytické kapacity štátu budú posilnené aj v
procese posudzovania vplyvov (RIA), a to v počte 26 zamestnancov.“6 Podobne sa k problematike
DDG stavia aj Národná koncepcia informatizácie verejnej správy, 7 ktorá akcentuje lepšie využívanie
údajov vo verejnej správe za účelom budovania inteligentného vládnutia. Na základe tohto dokumentu
možno konštatovať, že orgány verejnej moci si uvedomujú hodnotu údajov a ich potenciál pre ich
využitie v rozhodovacích procesov. Národná koncepcia informatizácie zvýrazňuje aj potrebu
spracúvania a následnej analýzy tzv. Veľkých dát (Big data), pričom dodáva, že „tento fenomén
transformoval mnohé oblasti ekonomiky a vo verejnej sfére vzniká výrazný potenciál zlepšiť kvalitu
politík a regulácií, ako i operatívneho rozhodovania, lepšie manažovať riziká a byť schopný
flexibilnejšie reagovať.“8 Zlepšovanie využívania dát vo verejnej správe predpokladá (i)
sprístupňovanie údajov inštitúcií ako referenčné údaje, (ii) zabezpečenie transparentnosti k údajom,
ktoré o dotknutých osobách verejná správa eviduje a (iii) rozhodovacie procesy vo verejnej správe na
základe dátovej analýzy.
Národná koncepcia informatizácia pri zavádzaná DDG do praxe predpokladá nasledovný
architektonický model pre riadene údajov a Big data (ďalej len „model“):
1.
Dátová integrácia
2.
Tvorba analýz
3.
Výsledky analýz
Ad 1)
Prvým krokom vo vyššie uvedenom modeli je kreovanie tzv. platformy dátovej integrácie,
ktorá tvorí analytickú vrstvu. Inými slovami ide o integrovanie zdrojov údajov s cieľom vytvoriť
relevantný podklad na kvalifikované rozhodovania v rámci verejnoprávnych procesov. Model ráta
so spojením informačných registrov verejnej správy9 a externých systémov. Domnievame sa, že do
úvahy prichádzajú nasledovné kategórie zdrojov dát:
• údaje dostupné iba orgánom verejnej moci
• otvorené údaje
• údaje v dispozícií súkromného sektora
• kombinácie vyššie uvedených
Ad 2) V rámci tvorby analýzy model akcentuje konkrétne čiastkové operácie, ktoré tvoria
vyhodnocovanie vplyvov politík, sledovanie priorít, analýzy dopadov regulácií, vyhodnocovanie
investícií a vyhodnocovanie výkonu verejnej správy ako celku.
Ad 3) Konkrétne výsledky dátovej analýzy by sa postupne mali pretaviť do špecifických riešení agend
verejnej správy, návrhu politík a regulácií a mali by prispieť k zlepšeniu spracovacej činnosti a rozvoja
verejnej správy.
(Nielen) právne výzvy zavádzania data-driven governance
Azda za najväčšiu právnu výzvu možno považovať už prvotnú fázu aplikácie konceptu DDG.
Ide o integráciu dátových zdrojov, ktoré tvoria podklad pre rozhodovanie. V tomto kontexte je
najdôležitejšou otázkou, či orgány verejnej moci spracúvajú osobné alebo iné ako osobné údaje.
Nemožno prima facie vylúčiť, že orgány verejnej moci pri DDG nebudú vôbec spracúvať osobné
údaje, keďže život občanov by mal byť primárnym objektom a determinantom reguláciou
verejnoprávnych inštitúcií.
Všeobecné nariadenie (EÚ) 2016/679 o ochrane osobných údajov v článku 4 ods. 1 definuje
osobné údaje ako „akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej
osoby.“ Identifikovateľná fyzická osoba je taká osoba, ktorú možno identifikovať priamo
3.

Ministerstvo Financií SR : Národný program reforiem Slovenskej republiky 2017, s. 39
(http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5197, dostupné 25.3.2018).
7 Úrad podpredsedu vlády pre informatizáciu a investície : Národná koncepcia informatizácie verejnej
správy (http://www.informatizacia.sk/ext_dok-nkivs-sr_2016/23668c, dostupné 25.3.2018).
8
Tamže, s. 43.
9 Informačné systémy verejnej správy sú v § 1 ods. 4 návrhu zákona o výkone správy v oblasti
informačných technológií verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako „informačné
systémy v pôsobnosti orgánu riadenia, podporujúce služby verejnej správy, služby vo verejnom
záujme alebo verejné služby.“
6
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(prostredníctvom jedného identifikátora) alebo nepriamo (prostredníctvom viacerých identifikátorov).
Nariadenie demonštratívne vypočítava niektoré identifikátory, ako je meno, identifikačné číslo,
lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické
pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto
fyzickej osoby. V tomto kontexte je nutné poznamenať, že teória aj prax má tendenciu aplikovať
definíciu osobného údaju značne extenzívne a dochádza tak k situácií, keď každá informácia má
potenciál figurovať ako osobný údaj. Od osobných údajov musíme odlíšiť kategóriu iných ako
osobných údajov. Iné ako osobné údaje definuje návrh nariadenia o voľnom toku iných ako osobných
údajov10 v článku 3 ods. 1 ako „iné údaje ako osobné údaje, ktoré sú vymedzené v článku 4 ods. 1
nariadenia (EÚ) 2016/679.“ Z tohto dôvodu možno konštatovať, že do kategórie iných ako osobných
údajov budú spadať všetky údaje, ktoré nespĺňajú definíciu pojmu osobný údaj podľa Všeobecného
nariadenia o ochrane osobných údajov. V praxi je ale niekedy veľmi náročné určiť hranicu toho, čo je
alebo nie je osobný údajov, a to hlavne v dôsledku rozvoja nových technológií a unikátnych
možnostiach identifikácie osôb prostredníctvom zariadení a služieb napr. zákaznícka karta, cookies,11
IP adresy,12 IMEI13 atď. Prvú výzvu pri zavádzaní DDG tak tvorí otázka, či orgány verejnej moci
spracúvajú (aj) osobné údaje. Ak áno, je potrebné dodržať súlad s príslušnou legislatívou týkajúcou
sa ochrany súkromia. Špecifické povinnosti sa tak budú týkať vymedzenia účelu, platného právneho
základu, manažmentu práv dotknutých osôb, poverenia zodpovednej osoby, zabezpečenia
dostatočných bezpečnostných opatrení, posúdenia vplyvu na ochranu údajov atď. Pri takomto
rozsiahlom a systematickom analyzovaní obrovského kvanta dát je vhodné upozorniť aj na precíznu
aplikáciu inštitútu špecificky navrhnutej a štandardnej ochrany osobných údajov.14
Druhou výzvou je spracúvanie iba relevantných dát, ktoré môžu verejnej správe poskytnúť
relevantný výsledok. V prípade spracúvania osobných údajov je predmetná povinnosť reflektovaná
v zásade správnosti.15 Avšak čo v prípade iných ako osobných údajov? V praxi môže ísť napríklad
o údaje o hustote premávky na určitom úseku alebo kapacity prírodných zdrojov či funkcionality
technologických zariadení. Za ich správnosť zodpovedá entita, ktorá ich zbiera a z tohto hľadiska sa
ako jednou z možností javí pristúpenie na legislatívne zakotvenie zásady správnosti údajov pri
všetkých údajov vrátane iných ako osobných údajov a nesúlad s diskutovanou zásadou podmieniť
primeranou sankciou.
Treťou výzvou je prirodzene posilňovanie analytických kapacít v rámci verejnej správy.
Nejedná sa iba o personálne obsadenie analytických pozícií, ale aj o adekvátne materiálne
zabezpečenie analytických pracovísk prostredníctvom vhodného softwaru a hardwaru.
Štvrtou výzvou je spoločný manažment údajov verejného a súkromného sektora. Domnievame
sa, že len efektívna spolupráca vyššie uvedených sektorov zabezpečí plný potenciál pre
implementáciu konceptu, ktorý je predmetom predkladaného príspevku.
Piatou výzvou je inovatívne použitie údajov vo verejnej správe. Priestor vidíme predovšetkým
pre štyri druhy analýza vo verejnom záujme a to konkrétne (i) deskriptívna analýza (čo sa stalo), (ii)
Návrh Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) o rámci pre voľný tok iných ako osobných
údajov v Európskej únii COM(2017) 495 final 2017/0228(COD).
11 Súbory cookies slúžia na identifikáciu jednotlivých používateľov webových stránok a okrem iného
obsahujú údaje o používateľských predvoľbách a preferenciách jednotlivých užívateľov.
12 IP adresa je označenie uzla v internetovej sieti.
13 IMEI je unikátne identifikačné číslo mobilného zariadenia v telekomunikačnej sieti.
14 Článok 25 ods. 1 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov: „So zreteľom na najnovšie
poznatky. náklady na vykonanie opatrení a na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj
na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou, ktoré spracúvanie predstavuje pre práva a
slobody fyzických osôb, prevádzkovateľ v čase určenia prostriedkov spracúvania aj v čase samotného
spracúvania prijme primerané technické a organizačné opatrenia, ako je napríklad pseudonymizácia,
ktoré sú určené na účinné zavedenie zásad ochrany údajov, ako je minimalizácia údajov, a začlení
do spracúvania nevyhnutné záruky s cieľom splniť požiadavky tohto nariadenia a chrániť práva
dotknutých osôb.“
15 Článok 5 ods. 1 (d) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov: „Osobné údaje musia
byť... správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať všetky potrebné opatrenia, aby sa
zabezpečilo, že sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú,
bezodkladne vymažú alebo opravia.“
10
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prediktívna analýza (čo sa stane), (iii) legislatívna analýza (aká je regulácia) a (iv) normatívna analýza
(aké by to malo byť). Každý z vymenovaných prístupov má svoje právne a aj neprávne úskalia. Je ale
na zákonodarcovi a modernej verejnej správe ako takej, aby pri ich implementácií dbali na
dodržiavanie základných práv a slobôd dotknutých osôb a právny poriadok vo všeobecnosti.
ZÁVER
Data-driven goverenment je koncept, ktorý by nepochybne zefektívnil nielen rozhodovacie
procesy na úrovni štátu alebo samosprávy. Domnievame sa, že by výrazne prispel k transparentnosti
verejnej správy a potenciálne zvýšil aj aktívnu participáciu zo strany občanov na správe veci
verejných. Samozrejme, zavedenie tohto konceptu prinesie aj niekoľko (ne)právnych výziev, na ktoré
sme poukázali v predkladanom príspevku. Záverom len možno vysloviť želanie, aby implementácia
diskutovaného konceptu napredovala s dôrazom na dôsledné rešpektovanie predovšetkým práva na
súkromie jednotlivcov, ktoré musí byť dôkladne vyvážene s použitím údajov vo verejnom záujme.
4
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SŤAHUJEME LEGÁLNE ALEBO NELEGÁLNE?
Soňa Ralbovská Sopúchová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Abstract: In the article, the author discusses the issue of copyright infringement on the Internet in the
context of the judgment of the Court of Justice of the European Union in Case C-435/12. The main
part of the article is a comparison of the previous and current Slovak legislation of the Copyright Act
in relation to the creation of copy of author´s works for private use. The author draws attention to a
main change regarding the legality of origin or, the source of the copy of author´s work that the user
can obtain on the Internet. It also relates to the question of the compensation of author's rewards
which is the subject of the judgment in that regard. The author asks how the user can assess the
legality and illegality of the origin of the copy of author's work on the Internet.
Abstrakt: Autorka v článku rozoberá problematiku porušovania autorského práva na Internete v
kontexte rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-435/12. Nosnou časťou článku je
porovnanie predchádzajúcej a súčasnej slovenskej právnej úpravy autorského zákona vo vzťahu k
vyhotovovaniu rozmnoženín diel pre súkromnú potrebu. Autorka upozorňuje na zmenu, ktorá sa týka
legálnosti pôvodu, resp. zdroja rozmnoženiny diela, ktorú si môže užívateľ na Internete obstarať.
Uvedené má súvis s otázkou náhrady autorských odmien, ktoré sú taktiež predmetom uvedeného
rozsudku. Autorka si kladie otázku, ako môže užívateľ posúdiť legálnosť a nelegálnosť pôvodu
rozmnoženiny autorského diela na Internete.
Kľúčové slová: copy of author´s work for private use, downloading of author´s work, copying of
author´s works, copyright infringement on the Internet
Key words: rozmnoženina autorského diela pre súkromnú potrebu, sťahovanie autorských diel,
kopírovanie autorských diel, porušovanie autorského práva na Internete
ÚVOD
Súčasná informačná spoločnosť prináša podporu šírenia kultúry a autorských diel
prostredníctvom rôznych novodobých informačno-komunikačných technológií, akými sú Internet,
mobilné telefóny, televízia a iné. Na jednej strane možno hovoriť o pozitívach, pretože diela autorov
sú prístupnejšie pre väčšie množstvo ľudí, možno ich prenášať alebo využívať na rôznych miestach,
avšak na strane druhej, autori bojujú s nelegálnym vyhotovovaním rozmnožením svojich diel,
neoprávneným používaním či neetickým zaobchádzaním. Predmetom tohto článku sú diela chránené
v zmysle Zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, predovšetkým zvukové a obrazovo-zvukové diela
z oblasti kultúry, počítačové programy a databázy.
Európska únia v tomto smere vyvíja rôzne kroky, ktorými prispieva k širšej ochrane autorských
práv, ako príklad možno uviesť Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/24/ES z 23. apríla
2009 o právnej ochrane počítačových programov, podľa ktorej sú počítačové programy chránené ako
literárne diela, ak predstavujú individuálne diela vo vlastnom zmysle slova a sú výsledkom tvorivej
duševnej činnosti autora, pričom pojem počítačový program zahŕňa aj prípravný materiál.1 Tento
dokument predstavuje významný krok k zjednoteniu ochrany počítačových programov. Ochrana
počítačových programov však bola počas dlhého obdobia nerozvinutá, pretože osobné počítače boli
ešte v 80. rokoch minulého storočia málo rozšírené, a teda spoločenský tlak na rozsiahlu úpravu,
ktorá by komplexne regulovala spoločenské vzťahy súvisiace s počítačovými programami
neexistoval. Až expanziou osobných počítačov do domácností a s masovým využívaním Internetu
vznikla postupne potreba právnej regulácie a ochrany počítačových programov.
1

Článok 1 ods. 1 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/24/ES z 23. apríla 2009 o právnej
ochrane počítačových programov
1
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Cieľom článku je analýza slovenskej právnej úpravy vyhotovovania rozmnožením autorských
diel pre súkromnú potrebu, ako jednej zo zákonných licencií v Slovenskej republike, vo vzťahu
k rozhodnutiu Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-435/12, ktoré sa týka legálnosti zdroja
rozmnoženiny a taktiež úhrad autorskej odmeny, resp. ich náhrad. Čiastkovými cieľmi sú poukázanie
na zistené nedostatky a poskytnutie návrhov na ich odstránenie.
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA EURÓPSKEJ ÚNIE VO VECI C-435/12
Dňa 10. apríla 2014 vyniesol Súdny dvor Európskej únie (ďalej tiež ako „Súdny dvor“)
rozsudok vo veci C-435/12, ktorého predmetom bol návrh na začatie prejudiciálneho konania2
podaný rozhodnutím Najvyššieho súdu Holandska zo dňa 21. septembra 2012 a ktorý súvisel s
konaním medzi ACI Adam BV a i. a Stichting de Thuiskopie a Stichting Onderhandelingen
Thuiskopie vergoeding. Základom konania o prejudiciálnych otázkach boli nároky vznesené na
holandských súdoch obchodnými spoločnosťami, ktoré sú dovozcami a vývozcami prázdnych nosičov
(ACI Adam BV a ďalšie) a dvoma nadáciami (Stichting de Thuiskopie a Stichting Onderhandelingen
Thuiskopie vergoeding), a to ohľadom povinnosti uvedených obchodných spoločností odvádzať
poplatky z nenahraných nosičov autorským organizáciám. Podstatou predložených
prejudiciálnych otázok bolo, či tieto poplatky majú zohľadňovať aj rozmnožovanie z
nelegálnych zdrojov, alebo či môžu byť vyberané len z takého rozmnožovania pre súkromnú
potrebu, ktoré ako zdroj využíva oprávnenú rozmnoženinu diela. Spomínané dovozné a vývozné
spoločnosti sa domnievali, že nie je správne, že suma poplatku za rozmnoženinu na súkromné
použitie zohľadňuje okrem iného aj ujmu, ktorá prípadne vznikla nositeľom autorských práv na
základe rozmnoženín vyhotovených z nelegálneho zdroja.
Normatívnym podkladom pre rozoberanú problematiku je v rámci úniového práva okrem
iných, Smernica Európskeho parlamentu a rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o harmonizácii
niektorých aspektov autorského práva a súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (ďalej len
ako „smernica"). V článku 2 predmetnej smernici je upravená skutočnosť, že členské štáty únie
ustanovia výlučné právo udeliť súhlas alebo zakázať priame alebo nepriame, dočasné alebo trvalé
rozmnožovanie akýmkoľvek spôsobom a akoukoľvek formou, v celku alebo v časti pre autorov k ich
dielam.3 Článok 5 smernice však ďalej ustanovuje obmedzenia autorského práva na vyhotovovanie
rozmnoženiny pre súkromné použitie. Podľa jeho ods. 2 písm. b) členské štáty môžu zabezpečiť
výnimky alebo obmedzenia práva rozmnožovania ustanoveného v článku 2 vo vzťahu k
rozmnožovaniu na akomkoľvek médiu vykonanému fyzickou osobou pre súkromné použitie a
s cieľom, ktorý nie je priamo ani nepriamo komerčný, za podmienky, že nositelia práv dostanú
primeranú kompenzáciu, v ktorej sa zohľadní uplatnenie alebo neuplatnenie technologických
opatrení uvedených v článku 6 na dotknuté dielo alebo predmet ochrany.4
Predmet prejudiciálnej otázky súvisí práve s uvedeným článkom 5 smernice, a to či sa má
obmedzenie autorského práva na vyhotovovanie rozmnoženiny pre súkromnú potrebu v článku 5 ods.
2 v spojení s článkom 5 ods. 5 smernice vykladať v tom zmysle, že platí bez ohľadu na to, či sa
vyhotovenia diela, z ktorého rozmnoženiny pochádzajú, dostali do dispozičnej moci príslušnej fyzickej
osoby legálne, respektíve nelegálne alebo toto obmedzenie platí iba pre rozmnoženiny vyhotovené z
exemplárov, ktoré sa do dispozičnej moci príslušnej fyzickej osoby dostali bez toho, aby bolo
porušené autorské právo (t.j. iba legálne). Zjednodušene povedané, Súdny dvor Európskej únie
rozhodoval o tom, či uvedené články smernice bránia takej vnútroštátnej právnej úprave,
ktorá nerozlišuje medzi situáciou, v ktorej je zdroj, z ktorého sa vyhotoví rozmnoženina na
súkromné použitie, legálny, a situáciou, v ktorej je tento zdroj nelegálny.
Súdny dvor Európskej únie vo svojom rozhodnutí uvádza, že článok 5 ods. 2 písm. b) smernice
sa má chápať tak, že hoci výnimka pre rozmnoženinu na súkromné použitie zakazuje nositeľom
autorských práv dovolávať sa svojho výlučného práva udeliť súhlas alebo zakázať rozmnoženiny vo
vzťahu k osobám, ktoré vyhotovujú súkromné rozmnoženiny ich diel, neznamená to, že toto
2

Ide o prejudiciálne konanie podľa článku 267 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
Článok 2 Smernice Európskeho parlamentu a rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o harmonizácii
niektorých aspektov autorského práva a súvisiacich práv v informačnej spoločnosti.
4 Článok 5 ods. 2, písm. b) Smernice Európskeho parlamentu a rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o
harmonizácii niektorých aspektov autorského práva a súvisiacich práv v informačnej spoločnosti.
2
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ustanovenie ukladá autorom povinnosť znášať porušovanie svojich práv, ktoré môže súvisieť s
vyhotovovaním rozmnoženín na súkromné použitie.
Ďalším argumentom, ktorý súdny orgán pri určení, že vytváranie kópií z nelegálnych zdrojov
je v rozpore s úniovým právom aplikoval, je stránka poplatkov alebo primeranej kompenzácie v
prospech nositeľov autorských práv. Členské štáty, ktoré sa rozhodnú zaviesť do svojho
vnútroštátneho práva výnimku pre rozmnoženiny na súkromné použitie (zákonná licencia alebo
zákonné obmedzenie autorského práva), sú povinné upraviť vyplatenie primeranej kompenzácie v
prospech nositeľov práv. Systém náhrady odmeny za rozmnoženinu pre osobnú potrebu, ako bol
v Slovenskej republike účinný do konca roka 2015, ktorý v prípade výpočtu primeranej kompenzácie,
ktorá sa mala vyplatiť oprávneným osobám, nerozlišoval medzi situáciou, kedy je zdroj, z ktorého sa
vyhotoví rozmnoženina, legálny, a situáciou, v ktorej je tento zdroj nelegálny, nedodržiava podľa súdu
primeranú rovnováhu. V takom systéme sa totiž výška primeranej kompenzácie, ktorá sa má vyplatiť
oprávneným osobám, vypočíta na základe kritéria ujmy spôsobenej autorom tak v dôsledku
rozmnoženín na súkromné použitie vyhotovených z legálneho zdroja, ako aj v dôsledku rozmnoženín
vyhotovených z nelegálneho zdroja. Z uvedeného vyplýva, že ani po dovozcoch a výrobcoch
dovážajúcich a vyrábajúcich nepoužité prázdne nosiče nemožno požadovať, aby v nimi odvádzaných
poplatkoch nahradzovali autorom aj ujmu za nahranie rozmnoženín z nelegálnych zdrojov. 5
Výrok rozhodnutia:
„Právo Únie, konkrétne článok 5 ods. 2 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES
z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v
informačnej spoločnosti v spojení s odsekom 5 tohto článku, sa má vykladať v tom zmysle, že bráni
vnútroštátnej právnej úprave, akou je právna úprava dotknutá vo veci samej, ktorá nerozlišuje medzi
situáciou, v ktorej je zdroj, z ktorého sa vyhotoví rozmnoženina na súkromné použitie, legálny, a
situáciou, v ktorej je tento zdroj nelegálny.“ 6
Podľa Súdneho dvora tak nemožno tolerovať vnútroštátnu právnu úpravu, ktorá nerozlišuje
medzi rozmnoženinami na súkromné použitie vyhotovenými z legálneho zdroja a rozmnoženinami
vyhotovenými z falšovaného alebo pirátskeho zdroja.
Záverom tejto analýzy možno uviesť, že z vyššie uvedených úvah odôvodnenia rozsudku
vyplýva, že článok 5 ods. 2 písm. b) smernice sa má vykladať v tom zmysle, že sa nevzťahuje
na prípad, keď sa rozmnoženiny na súkromné použitie vyhotovili z nelegálneho zdroja.
V ďalšej časti článku objasníme slovenskú právnu úpravu vyhotovovania rozmnoženín pre
súkromnú potrebu v súvislosti s predmetom rozoberaného rozsudku.
3

VYHOTOVENIE ROZMNOŽENINY DIELA PRE (OSOBNÚ) SÚKROMNÚ POTREBU
V PODMIENKACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Slovenská právna úprava do roku 2015
Od 1. januára 2004 do 31. decembra 2015 bol v Slovenskej republike účinný Zákon č.
618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon), ktorý
upravoval Vyhotovenie rozmnoženiny zverejneného diela v ustanovení § 24 ods. 1, a to
nasledovne: „Rozmnoženinu zverejneného diela môže fyzická osoba vyhotoviť bez súhlasu autora
pre svoju osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo ani nepriamo obchodný; za také použitie
nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.“7
Ak citované zákonné ustanovenie analyzujeme bližšie, zisťujeme, že sa týka iba zverejnených
diel, pričom kópiu bez súhlasu autora môže vytvoriť len fyzická osoba, a to iba pre svoju osobnú
potrebu a s neobchodným zámerom, teda nie v súvislosti so svojim zamestnaním alebo
podnikateľskou činnosťou. Osobná potreba sa chápe ako potreba fyzickej osoby .8 Toto oprávnenie
korešponduje s už spomínaným článkom 5 ods. 2 písm. b) smernice. Napriek tomu, že zákonodarca
3.1

Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 10. apríla 2014 vo veci C-435/12, s. 10
Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 10. apríla 2014 vo veci C-435/12, s. 12
7 Ustanovenie § 24 ods. 1 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s
autorským právom (autorský zákon).
8 Nový autorský zákon s komentárom, s. 50.
5
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výslovne upravil, že za použitie, ktoré spĺňa všetky uvedené podmienky autorovi nárok na odmenu
nevzniká, v odseku 4 zakotvil inštitút tzv. náhrady odmeny. 9 Túto autorom vypláca kolektívna
organizácia na základe úhrad uskutočnených príslušnými povinnými subjektmi. 10 Účelom je
„odškodnenie" autorov za vyhotovovanie rozmnoženín diel pre osobnú potrebu bez ich súhlasu.
S prihliadnutím na ostatné ustanovenia staršieho autorského zákona možno konštatovať, že
vtedajšia slovenská právna úprava nerozlišovala legálne a nelegálne zdroje rozmnoženín.
Slovenská právna úprava od roku 2016
Od 1. januára 2016 je v Slovenskej republike účinný nový Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský
zákon (ďalej len ako „autorský zákon“), ktorý upravuje Vyhotovenie rozmnoženiny diela pre
súkromnú potrebu v ustanovení § 42, a to nasledovne: „Do autorského práva nezasahuje fyzická
osoba, ktorá bez súhlasu autora použije dielo vyhotovením rozmnoženiny pre svoju súkromnú potrebu
na účel, ktorý nie je priamo ani nepriamo obchodný.“11
Tak ako v predchádzajúcej časti článku, aj v tomto prípade uvádzame krátku analýzu
spomínaného ustanovenia, a to predovšetkým v súvislosti so zmenami, ktoré toto prinieslo. V prvom
rade je potrebné upozorniť na to, že právo vyhotoviť rozmnoženinu sa už netýka iba zverejneného
diela (v zmysle autorského zákona). Spoločnými znakmi so staršou právnou úpravu sú regulácia
konania fyzickej osoby, absencia súhlasu autora s vyhotovením rozmnoženiny jeho diela, a to iba
v prípade, ak účelom nie je obchodná činnosť. Rozdiel však možno badať vo vyjadrení, že potreba
fyzickej osoby musí byť súkromná, pričom v staršom zákone išlo o potrebu osobnú. Vyhotovenie
kópie bez súhlasu autora pre osobnú potrebu, ktorej výklad bol veľmi reštriktívny, sa zmenilo na
vyhotovenie rozmnoženiny diela pre súkromnú potrebu, a to znamená, že sa rozšíril okruh osôb, ktoré
takto získanú rozmnoženinu diela budú môcť používať. 12 V tejto súvislosti dopĺňame, že smernica
používa vyjadrenie „súkromné použitie“.13 Rozoberané ustanovenia § 42 autorského zákona
neupravuje odmenu autora, avšak v ustanovení § 36 ods. 2 uvádza, že za použitie diela podľa § 42
vzniká povinnosť zaplatiť autorovi náhradu odmeny zo základu na jej výpočet a vo výške podľa prílohy
č. 2.14 Nová právna úprava je teda v tomto smere totožná s právnou úpravu účinnou do konca roka
2015. Je tomu tak preto, že v zmysle smernice musia mať členské štáty možnosť poskytnúť výnimku
alebo obmedzenie v súvislosti s právom rozmnožovania pre niektoré druhy zvukového, vizuálneho a
audiovizuálneho materiálu na súkromné použitie, ktoré sú doplnené vhodnou kompenzáciou. 15
Za najvýraznejšiu „novinku“ novej právnej úpravy autorského práva možno považovať
ustanovenie § 35 ods. 3 autorského zákona, ktorého znenie sa v staršom zákone nenachádzalo. Jeho
zaradenie do právneho poriadku má súvis s rozsudkom Súdneho dvora Európskej únie vo veci C435/12, ktoré sme rozoberali v druhej časti tohto článku. Znenie predmetného ustanovenia je
nasledovné: „Pôvod rozmnoženiny diela vyhotovenej bez súhlasu autora podľa § 42 a 43 nesmie
porušovať práva autora.“ 16 Táto zákonná podmienka vyjadruje povinnosť dodržania legálnosti
zdroja, z ktorého rozmnoženina pochádza. To znamená, že v tomto prípade môžeme konštatovať, že
súčasná slovenská právna úprava rozlišuje legálne a nelegálne zdroje rozmnoženín. Dôvodom
doplnenej legislatívy je skutočnosť, ktorú vo svojom rozhodnutí konštatoval Súdny dvor Európskej
únie a podľa ktorej: „Prípadná existencia možnosti členských štátov prijať či neprijať právne predpisy
3.2

Ustanovenie § 24 ods. 4 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s
autorským právom (autorský zákon): „Autor diela, ktorého rozmnoženinu možno vyhotoviť podľa
odseku 1, má právo na náhradu odmeny.“
10 Ide o subjekty uvedené v ustanovení § 24 ods. 6 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a
právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon), napr. výrobcovia alebo dovozcovia
nenahratých nosičov záznamov alebo poskytovatelia rozmnožovacích služieb.
11 Ustanovenie § 42 Zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon.
12 MASCHKANOVÁ, K. Vyhotovovanie kópii autorského diela pre osobnú potrebu v zmysle nového
Autorského zákona.
13 Článok 5 ods. 2 písm. b) smernice.
14
Subjekty, ktoré sú povinné uhradiť náhradu odmeny autorom sú uvedené v ustanovení § 36 ods. 3
autorského zákona. Ide o podobné subjekty ako v prípade staršieho zákona, avšak sú
zosumarizované do všeobecnejšej a syntetickejšej definície.
15 Článok 38 prvá veta smernice.
16 Ustanovenie § 35 ods. 3 autorského zákona.
9
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umožňujúce, aby sa rozmnoženiny na súkromné použitie vyhotovili aj z nelegálneho zdroja by
jednoznačne znamenala zásah do riadneho fungovania vnútorného trhu. Cieľ, ktorým je primeraná
podpora šírenia kultúry sa nesmie dosahovať za cenu obetovania prísnej ochrany práv alebo
tolerovaním nelegálnych foriem distribúcie falšovaných alebo pirátskych diel.“ 17
Podľa
Súdneho dvora tak nemožno tolerovať vnútroštátnu právnu úpravu, ktorá nerozlišuje medzi
rozmnoženinami na súkromné použitie vyhotovenými z legálneho zdroja a rozmnoženinami
vyhotovenými z falšovaného alebo pirátskeho zdroja. Okrem toho uplatnenie vnútroštátnej právnej
úpravy, ako je právna úprava dotknutá vo veci samej, ktorá nerozlišuje, či zdroj, z ktorého bola
vyhotovená rozmnoženina na súkromné použitie, je legálny alebo nelegálny, môže porušiť ďalšie
podmienky stanovené v článku 5 ods. 5 smernice 2001/29.18
ZÁVER
Súdny dvor Európskej únie ujasnil to, o čom sa už dlho viedli spory, a síce, že pri sťahovaní
obsahu z nelegálneho zdroja dochádza bez akýchkoľvek pochybností k porušeniu autorského
práva.19
Na rozoberanú problematiku sa dá v súvislosti so zodpovednosťou nazerať z dvoch hľadísk,
a to podľa subjektu, ktorý možno volať na zodpovednosť. Predmetom tohto článku boli diela
chránené autorským právom nachádzajúce sa vo virtuálnom prostredí, ktoré v súčasnej informačnej
spoločnosti mení viaceré aspekty ochrany autorského práva. Ak vezmeme do úvahy webové stránky
umožňujúce nielen prístup k autorským dielam, ale aj ich stiahnutie a tým vyhotovenie rozmnoženiny,
môžeme uvažovať o zodpovednosti prevádzkovateľov týchto stránok alebo o zodpovednosti
samotných používateľov.
Prevádzkovateľov webových stránok, poskytujúcich užívateľom možnosť zadovážiť si
rozmnoženinu diela (predovšetkým rôzne úložiská), zaraďujeme medzi poskytovateľov služieb
informačnej spoločnosti v zmysle 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., a ich zodpovednosť je
upravená spôsobom, podľa ktorého sú tieto subjekty zodpovedné za obsah dodaný príjemcom služby
iba vtedy, ak je tento obsah uložený na žiadosť príjemcu, súčasne platí, že poskytovateľ nevie
o protiprávnosti obsahu a v prípade takého zistenie bezodkladne koná a protiprávny obsah odstráni.20
V prípade zodpovednosti osôb, ktoré majú možnosť vyhotoviť si rozmnoženiny diela
pre svoju súkromnú potrebu, uvádzame nasledovné. Na základe uskutočnenej analýzy
problematiky vyhotovovania rozmnoženín chránených autorských diel pre súkromnú potrebu,
s prihliadnutím na novú právnu úpravu autorského zákona, si kladieme otázku, ako možno zistiť,
či zdroj, z ktorého rozmnoženina pochádza, je nelegálny, resp. čo možno považovať za zdroj
legálny. Súdny dvor sa vo svojom rozsudku k tejto oblasti žiadnym spôsobom nevyjadruje, rovnako
slovenský autorský zákon nevymedzuje definičné znaky, ktoré by určili legálnosť či nelegálnosť toho
ktorého zdroja. Legálnosť zdroja znamená, že tento nemá porušovať práva autora a teda musí
prezentovať buď originál daného diela alebo jeho oprávnene vyhotovenú a zverejnenú kópiu.
Dôležitou súvisiacou otázkou je trestnoprávna rovina. Táto je upravená v Zákone č.
300/2005 Z. z. Trestný zákon, konkrétne v ustanovení § 283, ktoré upravuje trestný čin: Porušovanie
autorského práva. Základná skutková podstata v odseku 1 určuje, že kto neoprávnene zasiahne do
zákonom chránených práv k dielu, umeleckému výkonu, zvukovému záznamu alebo zvukovoobrazovému záznamu, rozhlasovému vysielaniu alebo televíznemu vysielaniu alebo
databáze, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.21 Keďže súčasný autorský zákon v zmysle
judikatúry Súdneho dvora uvádza, že rozmnoženiny pre súkromnú potrebu musia byť vytvorené z
legálnych zdrojov, znamená to, že vyhotovenie rozmnoženiny napríklad audiovizuálneho alebo
4

Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 10. apríla 2014 vo veci C-435/12, s. 2
Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 10. apríla 2014 vo veci C-435/12, s. 8
19 https://www.podnikatel.cz/clanky/zpusobil-evropsky-soud-prevrat-ve-stahovani-filmu-jen-boure-vesklenici-vody/
20 Ustanovenie § 6 ods. 4 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.
21 Ustanovenie § 283 ods. 1 Zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.
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zvukového diela z nelegálneho zdroja napĺňa na Slovensku skutkovú podstatu trestného činu
porušovania autorského práva.
Sme si vedomí toho, že objasnenie legálnosti zdroja rozmnoženiny by bolo technicky i
legislatívne náročné, avšak na druhej strane sa pýtame, ako je uvedené aj v názve tohto článku,
sťahujeme legálne alebo nelegálne? Ako môže bežný užívateľ skúmať, najmä v online prostredí, či
webová stránka porušuje autorské právo autora?
Ako jedno z možných riešení sa nám naskytá idea, v zmysle ktorej by každý prevádzkovateľ
webovej stránky poskytujúcej možnosť vyhotoviť si rozmnoženinu určitého diela (mohlo by sa
to aplikovať aj na iné nástroje šírenia rozmnoženín), bol povinný zverejniť informáciu alebo
dokument preukazujúci oprávnenosť ním poskytovaných vyhotovení chránených autorských
diel. Druhá možnosť je doplnenie ustanovenia § 35 ods. 3 autorského zákona o legálnu definíciu
pôvodu rozmnoženiny, ktorá neporušuje práva autora. To znamená, že sám zákonodarca by
vymedzil, v ktorých prípadov by sa zdroj považoval za nelegálny, resp. legálny.
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SÚKROMIE – AKO PRÁVO NA OCHRANU ALEBO AKO
LUXUSNÝ TOVAR?
Alexandra Strážnická
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Abstrakt: Ochrana súkromia a osobných údajov a informácií na internete je rozsiahla problematika,
ktorej sa v dnešnej dobe venuje značná pozornosť. Mnoho ľudí uskutočňuje svoje on-line aktivity bez
toho, aby si uvedomovali dopady poskytovania svojich osobných údajov do kyberpriestoru. Je možné
konštatovať, že súkromie na internete sa stáva relatívnym pojmom. Nie je vylúčené, že za niekoľko
rokov sa jeho význam zmení a právo na ochranu súkromia bude vnímané z úplne inej perspektívy,
ako je tomu dnes. Článok sa zameriava na niektoré problémy, ktoré vznikajú používaním internetu
v súvislosti s ochranou súkromia jeho užívateľov.
Abstract: The privacy and personal data protection on the Internet is a complex issue that is widely
discussed today. Many people perform their on-line acitivities without being aware of the
consequences of providing their personal data into the cyberspace. The privacy on the Internet is
becomming a relative issue. The meaning of the privacy and the right to respect for private life may in
future totally differ from the today´s conception. The aim of the paper is to describe some of the
problems rised by usage of the Internet in connection with the privacy protection of its users.
Kľúčové slová: súkromie, ochrana osobných údajov, internet, Big Data, právo byť zabudnutý
Key words: privacy, protection of personal data, Internet, Big Data, right to be forgotten
ÚVOD
Vzhľadom na politickú situáciu vo svete chcú mať svetové veľmoci prehľad okrem iného aj
v oblastiach, ktoré boli doposiaľ považované za neverejné, resp. súkromné činnosti, zahrňujúc
samozrejme aj činnosti spojené s používaním internetu. Spoločnosť v snahe čeliť rôznym formám
závažnej trestnej činnosti (organizovaný zločin, terorizmus, korupcia a iné) spolu s inovatívnymi
technickými prostriedkami stále viac ohrozuje osobnostné práva jednotlivcov. Možno sa stretnúť
dokonca aj s názorom, že ide o inváziu do práva na ochranu súkromia.1
Od komerčného nasadenia služby WWW (World Wide Web) prešlo viac než dvadsať rokov. Dnes
túto službu využíva viac ako 3 miliardy ľudí a tento počet neustále narastá. Počítač patrí k základnej
výbave každej domácnosti. Vzdelanie v oblasti ochrany súkromia a osobných údajov je však stále
veľmi slabé. Mnoho ľudí si nespája svoje online profily so svojou osobou a poskytujú na internete
osobné údaje bez toho, aby si uvedomovali možné dopady na ich životy. S pribúdajúcimi útokmi na
veľké korporácie, ktoré vo svojich databázach uchovávajú nemalé množstvo osobných údajov o
svojich zákazníkov, rastie dôraz na zmenu systému a procesu, akým sa zákazník autentizuje a ako
sú jeho dáta na serveroch ukladané.2
Big Data je jedným z vedúcich technologických trendov posledných rokov. Väčšina globálnych
spoločnosti v oblasti IT (a nielen v IT) už plne integruje Big Data do vlastných IT a DWH infraštruktúr.
Big Data je koncept, ktorý vznikol na základe obrovského množstva neštruktúrovaných dát, ktoré
denne vznikajú a je ich problém spracovať tradičnými metódami spracovania dát. Existuje niekoľko
definícií, ale takmer univerzálne sú vo všetkých spomenuté tri základne charakteristiky Big Data a to
Jehlička, O., Švestka, J., Škárová, M.: Občanský zákonník – komentář, 9. vydání, Praha, C.H. Beck,
2004, s. 88, k otázkam oprávnenia orgánov činných v trestnom konaní požadovať od poskytovateľov
elektronických komunikácií zistenie a oznámenie údajov o uskutočnenej telekomunikačnej prevádzke
pozri nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. Zn. PL. ÚS 10/2014 z 29.4.2015
2 Rosenberg, M.: Ochrana súkromia na internete,
elektrorevue Vol. 16, č.4/2014, s. 145-154
(dostupné na: www.elektrorevue.cz/.../ochrana-sukromia-na-internete--the-privacy-protection-on-theinternet.pdf)
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sú: a) Množstvo (Volume) – veľké objemy dát, typicky začínajú na desiatkach terabytov, b) Rýchlosť
(Velocity) – rýchlosť ako sú dáta tvorené poprípade upravované a c) Pestrosť (Variety) – rôznorodosť
dátových formátov. Ako uvádza Inštitút informatiky a štatistiky pokiaľ dáta spĺňajú aspoň dve z
uvedených charakteristík a tak môžeme hovoriť o Big Data.3
1.

PRÁVO NA OSOBNÉ SÚKROMIE

Právo na osobné súkromie je možné vymedziť ako právo fyzickej osoby rozhodnúť podľa
vlastného uváženia či, prípadne v akom rozsahu a akým spôsobom majú byť skutočnosti jeho/jej
osobného súkromia sprístupnené iným (pozitívna zložka práva), a zároveň sa brániť proti
neoprávneným zásahom do tejto sféry zo strany iných osôb (negatívna zložka práva). Funkciou práva
na osobné súkromie je zabezpečiť pre fyzickú osobu, aby jeho/jej súkromná sféra, v ktorej môže
všestranne rozvíjať svoju osobnosť, nebola rušená. Ochrana pred zásahmi do súkromnej sféry
jednotlivca je v konečnom dôsledku zároveň dôležitým predpokladom rozvoja a prosperity spoločnosti
ako celku.
Predmet práva na osobné súkromie tvorí intímna sféra života fyzickej osoby vytváraná
skutočnosťami jeho/jej súkromného života. Účelom tohto práva je poskytnúť ochranu pred tým, aby
tieto skutočnosti súkromného života neboli sprístupňované verejnosti a vonkajšiemu svetu bez
súhlasu dotknutej osoby či bez dôvodu upraveného zákonom. Tak je možné zaistiť, aby nebola
narušená integrita vnútornej sféry, ktorá je nevyhnutná pre priaznivý vývoj fyzickej osoby
v spoločnosti. O porušení práva na osobné súkromie hovoríme nielen vtedy, ak niekto neoprávnene
získava vedomosti o skutočnostiach života inej osoby, ale i vtedy, ak tieto skutočnosti súkromného
života ďalej rozširuje.4
2.

SÚKROMIE AKO ,,LUXUSNÝ TOVAR“

Problematika ochrany súkromia a poskytovaných informácií o užívateľovi na internete je veľmi
aktuálnou témou. Narastá nielen zber dát, ale i možnosti ich vyhodnocovania a využívania na vopred
neurčité účely.
Od začiatku tohto storočia zbierajú štáty sveta v dosiaľ nevídanom rozsahu osobné údaje
o svojich občanoch. Mnoho ľudí si neuvedomuje, že jedným z hlavných zdrojov týchto dát sú oni sami.
Úplne alebo sčasti dobrovoľne a nepozorovane odovzdávajú údaje, či sa to deje odpočúvaním
telefonátov, sledovaním e-mailovej komunikácie, registrovaním zákazníckych nákupných zvyklostí
(pomocou zákazníckych kariet), zachytávaním pohybov (nielen) na verejných priestranstvách
pomocou videokamier, vlastných smartphonov alebo softwaru nainštalovaného v autách.
Internet sa nepochybne stal základným prvkom každodenného života. Či už pri hľadaní určitého
tovaru, výrobku, adresy alebo priateľov, padne prvá voľba na obľúbenú službu, ktorá poskytne
relevantné výsledky vo veľmi krátkom čase. Činnosti vykonávané voľakedy osobne, je dnes možné
vybaviť prostredníctvom internetu v priebehu niekoľkých minút. Množstvo obchodov zaniklo práve
v dôsledku webových služieb. Príkladom môžu byť požičovne filmov alebo obchody s hudbou
a hudobnými nástrojmi, ktoré stratili v dnešnej dobe význam. Na vrchole rozmach sú internetové
obchody a rušenie kamenných predajní a vytváranie odberných miest. Takmer každú službu je možné
si objednať cez internet. S tým však úzko súvisí problematika ochrany osobných údajov.
2.1. KATEGÓRIE UŽÍVATEĽOV
Z pohľadu ochrany súkromia je možné podľa Rosenberga užívateľov kategorizovať do dvoch
základných skupín. Prvú skupiny tvoria užívatelia, ktorí na základe nedostatku vzdelania v oblasti
využívania internetu poskytujú informácie o svojej osobe dobrovoľne. Najlepším príkladom je

Big Data, Inštitút informatiky a štatistiky, Version 5.03_18.12.2014
(dostupné na:
http://www.infostat.sk/web2015/sk/_publikacie/Big_Data.pdf )
4 Knapp, K., Švestka, J., Jehlička, O.: Právo na osobní soukromí, Ochrana osobnosti podle
občanského práva, 4. Vydaní, Linde Praha, 2004, s. 334-345.
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fenomén dnešnej doby- sociálne siete. Druhú skupinu tvoria užívatelia, ktorí sú monitorovaní bez
svojho súhlasu alebo vedomia.5
2.1.1.

SOCIÁLNE SIETE

Užívatelia nahrávajú na sociálne siete osobné fotky, videá, politické a/alebo náboženské
názory, popis svojho majetku či solventnosti. Všetky tieto informácie sú skenované a analyzované
s cieľom čo najlepšie kategorizovať užívateľa a následne mu ponúknuť vhodné produkty
prostredníctvom reklamy.
Sociálne médiá ako Facebook či Twitter nielenže registrujú a analyzujú osobné nálady
a pocity, ale s nimi už aj manipulujú.6 Psychológ a vedec Michal Kosinski uvádza, že aj nebadane
svetské činnosti, ako je laikovanie (,,like“) značiek alebo celebrít na Facebooku možno vyhodnotiť tak,
aby bolo možné spoľahlivo predpovedať okrem iného inteligenciu, osobné väzby a politické
preferencie užívateľa. Všetky drobné on-line úkony, o ktorých sa domnievame, že sú našou osobnou
záležitosťou, sú v skutočnosti data zozbierané a použité na ovládanie a ovplyvňovanie súčasného
diania.7
Spravodajský portál je schopný na základe užívateľových komentárov a oblastí záujmu
vytvoriť osobnostný profil a odvodiť z neho mieru jeho solventnosti alebo politické názory. Úpravou
článkov sa môže operátor pokúsiť názory užívateľa ovplyvniť. Tým, že sa pre konkrétnu osobu filtrujú
články a výsledky, prichádza o možnosť získať nad celou problematikou väčší nadhľad. Pri
vyhľadávaní príspevkov z určitej politickej oblasti môžu byť pri opätovnom hľadaní príspevky
z konkurenčnej opozičnej oblasti vytláčané alebo úplne filtrované v prospech výsledkov
považovaných za relevantnejšie. Tým pádom sa z vyhľadávania vytráca rovnováha a užívateľ stráca
možnosti získania širšieho rozhľadu v danej problematike.8
2.1.2.

MONITOROVANIE ZÁKAZNÍKOV V MALOOBCHODE

2.1.2.1. Wi-Fi TRACKING
Moderné mobilné zariadenia sú vybavené senzormi pre bezdrôtové pripojenie do Wi-Fi
počítačových sietí, pričom tieto zariadenia nepretržite vysielajú žiadosti o identifikáciu Wi-Fi siete
v dosahu zariadenia. Ak ju nájdu, automaticky sa ňu pripoja. Súčasťou tejto žiadosti o pripojenie je aj
odoslanie určitých dátových parametrov z príslušného zariadenia, ktorý obsahujú aj údaj o tzv. MAC
(Media Access Control) adrese, ktorá je unikátnym identifikátorom zariadenia umožňujúca jeho
jednoznačné odlíšenie od všetkých ostatných tabletov, smartphonov či IoT zariadení. Ako autor
článku uvádza, nielen retailoví obchodníci tak môžu získať zo žiadosti o pripojenie zariadenia
zákazníka do ich Wi-Fi siete unikátnu MAC adresu daného smartphonu a využívať ju v ďalšom
dátovom spracovaní. Monitorovanie intenzity signálu prijímaného prístupovým bodom môže tiež
odhadovať vzdialenosť zariadenia od prístupového bodu. Ak je takýchto prístupových bodov v dosahu
viac, tak aj polohu zariadenie a jeho majiteľa je možné takmer presne určiť a sledovať v reálnom
čase. To vytvára samozrejme zaujímavé komerčné možnosti využívania. Okrem toho tieto
technológie môžu byť, resp, sú vo väčších kamenných predajniach doplnené 3D stereoskopnými
Pozri dielo v pozn. č. 2, s. 146.
Spitzer, M.: Kybernemoc! Jak nám digitalizovaný život ničí zdraví, Host- vydavatelství, s.r.o., Brno,
2016, taktiež pozri článok Našiel sa najväčší sliedič v súkromní ľudí, Anticenu za rok 2016 si odniesol
Facebook, 6.10.2016, dostupné na: https://strategie.hnonline.sk/media/838321-nasiel-sa-najvacsisliedic-v-sukromi-ludi-anticenu-za-rok-2016-si-odniesol-facebook)
,,..Facebook
je
dolárová
multimiliardárska spoločnosť, ktorá má jeden druh tovaru – vás!...Spôsob, akým Facebook zachádza
s údajmi poškodzuje súkromie užívateľov a ľudia si musia uvedomiť, že používaním facebooku sa
vzdávajú svojho súkromia“.
7 Angwin, J.: Has privacy become a luxury good?, The New York Times, 3.3.2014, dostupné na:
https://www.nytimes.com/2014/03/04/opinion/has-privacy-become-a-luxury-good.html
8 Pozri dielo v pozn. č.2, s.146-147
5
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senzormi, ktoré skryto umiestnené zo stropov predajní umožňujú na centimetre presne sledovať
a analyzovať pohyb a zastavenie konkrétneho zákazníka a jeho smartphonu po predajnej ploche.
Okrem toho interoperabilita technológií umožňuje prepájať tieto technológie a využívať tak synergický
efekt v dosahovaní sledovaných záujmov. Pre nie je vylúčené, že dáta o pohybe zákazníka v predajni
sú spárované s jeho/jej fotografiou získanou kamerovým systémom vybaveným softvérom na
rozpoznávanie tváre a tak je obchodník schopný zistiť, že do predajne vchádza konkrétny zákazník.9
2.1.2.2. VERNOSTNÉ PROGRAMY
Známy postup- registrácia, zákaznícka kartička, pípnutie pri pokladni a čerpanie určitého
benefitu (zľava na istej položke, umytie auta za vernostné body, zľavové kupóny na preferovaný tovar,
paušálne narodeninové zľavy z celkovej ceny nákupu atď.) Znie to lákavo...ale na začiatku je vždy
potrebná registrácia a spárovanie osobných údajov osoby s unikátnou kartou, ktorá personalizuje celý
proces nakupovania určitého zákazníka. Každé ,,pípnutie“ tak generuje dáta, ktoré majú pre
obchodníkov veľký význam, pričom však generujú aj ďalšie vedľajšie kontextuálne informácie, ktoré
môžu mať veľmi citlivý charakter (napr. pravidelný nadmerný nákup alkoholu môže indikovať závislosť
alebo problém s pitím, pravidelné nákupy určitých liekov môžu prezradiť diagnózu alebo zdravotné
problémy, tehotenský test u žien môže indikovať, že žena môže byť tehotná, čas a miesto
pravidelných nákupov môžu odhaliť zvyky a predpokladanú polohu zákazníka v danom mieste a čase
atď). 10
2.1.2.3. MONITOROVANIE ZÁKAZNÍKOV NA WEBE
Bolo by naivné sa domnievať, že obchodníci zákazníkov monitorujú iba pri návšteve kamenej
predajne, keď je technicky oveľa jednoduchšie a lacnejšie zabezpečiť monitorovanie webu, ktorý
v retailovom svete spravidla slúži ako podporný predajný kanál k sieti kamenných predajní.
Pri elektronickom obchode zákazník nemusí byť na stránkach poskytovateľa služieb ani
registrovaný, server si ho dokáže kategorizovať na základe IP (Internet Protocol) adresy
a dodatočných informácií získaných z prehliadača a od ISP (Internet Service Provider) poskytovateľa.
Na základe monitoringu profilu je poskytovateľ služby schopný napríklad zistiť, či zákazník trávi málo
času pri nákupe produktov, neporovnáva ceny výrobkov a jednoducho výrobok kúpi. To vedie
k možnosti navýšenia ceny len pre konkrétneho zákazníka, čím dochádza k jeho diskriminácii voči
ostatným.11 Izolované dáta o návštevnosti webových stránok a správaní sa konkrétneho užívateľa
nemajú samé o sebe, bez ďalších tisícov a miliónov užívateľských identít, takmer žiadnu hodnotu, ale
je to možné považovať za zásah do súkromia konkrétnej osoby. Preto podľa názoru odborníkov je
dôležité, aby prevádzkovatelia webov informovali užívateľov o využívaní monitorovacích nástrojov
a zároveň, aby existovala možnosť vyhnúť sa takémuto spracovaniu osobných údajov. Ako
najvhodnejší sa javí optimalizovaný internetový prehliadač.12
3.

SOCIÁLNE DOPADY

Sociálne dopady zberu a vyhodnocovania veľkého množstva dát (Big Data) viacerí odborníci
označujú za pravdepodobne najdeštruktívnejší aspekt internetom vytvoreného sveta veľkých dát.13
Súkromia na internete sa ľudia v zásade vzdávajú dobrovoľne, niekedy si toho ani nie sú vedomí.
Možno sa stretnúť s názorom, že ak chceme existovať online, musíme zverejňovať veci, ktoré majú
byť ďalej verejne zdieľané. V prípade, že tak ľudia neurobia, majú menšiu šancu nadviazať nové
priateľstvá, stať sa súčasťou komunít a učiť sa nové veci s využitím dostupných zdrojov. Hovoriť
Zimen, O.: Monitorovanie zákazníkov v maloobchode, Právne noviny, 7.8.2017, dostupné na:
https://www.pravnenoviny.sk/monitorovanie-zakaznikov-v-maloobchode
10 Pozri dielo v pozn. č.9
11
Pozri dielo v pozn. č.2, s. 146
12 Pozri dielo v pozn. č.9
13 Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, Stanovisko 4/2015 - Smerom k novej digitálnej etike,
Údaje,
dôstojnosť,
technológia
z 11.9.2015,
dostupné
na:
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/15-09-11_data_ethics_sk.pdf
9
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možno aj o akejsi nevyhnutnej socializácii, ktorá vedie k určitej strate súkromia výmenou za prístup
k informáciám.14
Je potrebné si uvedomiť, že súkromie sa stáva platidlom za naše on-line aktivity, pričom platíme
za drobné výhody poskytujúc pritom istú časť súkromných údajov. Keďže súkromie má svoju hodnotu,
každú jeho súčasť možno speňažiť. Existujú prémiové produkty, za ktoré môžu ľudia platiť, aby
ochránili svoje ,,užívateľské“ zvyklosti pred komercionalizáciou. Avšak otázkou ostáva, čo ak si to
niektorí nemôžu finančne dovoliť?15 Je možné sa prikloniť k názoru, že v dnešnej dobe dochádza
k tomu, že len mocní a bohatí si môžu dovoliť ochranu svojho súkromia?
Problematické je celkové nastavenie, pretože ak už nejaké dáta existujú a sú využívané v ďalších
a ďalších oblastiach, ostáva sporná zmysluplnosť ich využitia. Big Data získal postupne negatívny
charakter, nakoľko u niektorých dát je otázne, prečo ich operátori vôbec zhromažďujú, keď ich
k poskytovaniu služieb nepotrebujú. V prípade hromadného rozširovania skóringových spôsobov
monitorovania ľudí na základe veľkého množstva dát sa následne ľudia ocitnú v permanentnom
strese, či práve činnosť, ktorú vykonávajú, nebude mať nejaký nečakaný negatívny dopad na niektoré
oblasti ich súkromného života.16
ZÁVER
V rámci jednotného práva na ochranu súkromia a ochranu osobnosti existujú jednotlivé čiastkové
práva, ktoré zabezpečujú občianskoprávnu ochranu jednotlivých typických hodnôt osobnosti fyzickej
osoby ako neoddeliteľnej súčasti jeho/jej celkovej fyzickej a psychickej integrity. Výpočet čiastkových
práv je demonštratívny a zodpovedá koncepcii prirodzených práv človeka, ktorá umožňuje rozšírenie
jednotlivých stránok všeobecného osobnostného práva.17
Ako príklad evolutívneho prístupu k interpretácii obsahovej stránky práva na ochranu súkromia
možno použiť relatívne nové ,,právo byť zabudnutý“, resp. ,,právo na výmaz“, ktoré sa vyvinulo
súdnym výkladom Súdneho dvora Európskej únie.18
Obchod a dáta sú čoraz viac prepojené a vzájomne podmienené. Bez dát sa nedá robiť efektívny
globálny obchod a na druhej strane dáta generujú obchod. Datafikácia súčasnej globalizovanej
spoločnosti vedie okrem iného aj k vytváraniu predpokladov pre efektívnejšie monitorovanie ľudí,
strojov a vyhodnocovanie vzájomných vzťahov medzi ľuďmi a strojmi, čo bude spájané
s predpovedaním budúcich interakcií v rámci sledovaného správania sa analyzovaných cieľov.
Jedným z vedľajších efektov súčasného vývoja našej spoločnosti je aj logická obava o stratu
súkromia.19
Súkromie na internete je skutočne relatívnym pojmom, ktorý každým dňom získava nový význam.
Spoločenský význam slov ,,súkromie“ a ,,sloboda“ sa má do roku 2025 zásadne zmeniť a ich
ponímanie platné v súčasnosti nebude viac platiť. Do roku 2025 môže byť pre budúce generácie
súkromie len cudzím pojmom. Pojem ,,ochrana osobných údajov“ je archaizmom, ak sa používa
v súvislosti s ukladaním informácií on-line, keďže život online je viac menej verejný. Na druhej strane
je možné sa stretnúť aj s názormi, že doba desať-dvadsať rokov je príliš krátka na to, aby technológie
dokázali zmeniť to, čo v hlavách ľudí je zakorenené niekoľko desaťročí.20

Súkromie na internete môže do roku 2025 úplne zaniknúť, 23.12.2014, (dostupné na:
https://vat.pravda.sk/komunikacia/clanok/340465-sukromie-na-internete-moze-do-roku-2025-uplnezaniknut/)
15 Hess, A.: How privacy became a commodity for the rich and powerful, The New York Times,
9.5.2017, (dostupné na: https://www.nytimes.com/2017/05/09/magazine/how-privacy-became-acommodity-for-the-rich-and-powerful.html)
16 Vítězové cen Velkého Bratra za rok 2017, Kategorie: Firemní slídil, Vítěz: Equabank za
vyžadování souhlasu klientů s poskytnutím tzv. TelcoScore sestaveného z dat telefonních
operátorů, (dostupné na: http://bigbrotherawards.cz/vitezove-cen-velkeho-bratra-za-rok-2017/ )
17 Jehlička, O., Švestka, J., Škárová, M.: Občanský zákonník – komentář, 9. vydání, C.H. Beck, 2004,
Praha, s. 84-111.
18 Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ vo veci C-131/12 Google Spain SL, Google Inc. proti Agencia
Española de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González (dostupné na: www.curia.eu)
19 Pozri dielo v pozn. č.8
20 Pozri pozn. č. 14
14
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Je možné pozorovať, že v blízkej budúcnosti ľudia nebudú nútení hľadať na internete produkty,
ktoré potrebujú, pretože produkty si ich nájdu sami. Avšak nič nie je zadarmo, a preto je potrebné
zvážiť, či nám drobné výhody stoja za potencionálny zásah do nášho súkromia. Ak niekomu, resp.
niekam začneme o sebe odovzdávať veľké množstvo údajov priraditeľných k istej osobe, je rovnako
potrebné vedieť, že takéto dáta sa dajú naozaj všestranne analyzovať a využívať.
Potreba zvýšenia ochrany osobných údajov, najmä v online priestore, viedla tak na európskej
ako aj národnej úrovni k viacerým legislatívnym zmenám, ktoré nadobudnú účinnosť za krátky čas.
Bude zaujímavé sledovať, ako sa aplikačná prax vysporiada s novou právnou úpravou a aké ďalšie
parciálne otázky vzniknú v súvislosti s jej interpretáciou a aplikáciou v reálnom života.
Zmeny v právnej úprave ochrany osobných údajov v Slovenskej republike nastávajú v súvislosti
s účinnosťou Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (GDPR),
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. Novým Zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018
Z.z., ktorý nadobudne účinnosť 25.5.2018. sa slovenský právny poriadok harmonizuje s nariadením
(GDPR) a do jeho tretej časti je transponovaná Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania
alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a
o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV.
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SÚDNY PRIESKUM ROZHODNUTIA O PRIESTUPKU NA ÚSEKU
SLOBODNÉHO PRÍSTUPU K INFORMÁCIÁM
Marianna Džačková
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Právo na poskytnutie informácie orgánmi verejnej správy je základným právom,
garantovaným Ústavou SR. Autorka sa v článku zaoberá právnou ochranou tohto základného práva,
ktorú poskytuje zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Zameriava sa najmä na aktuálne
problémy, ktoré sa vyskytli v aplikačnej praxi prejednávania priestupkov na úseku slobodného
prístupu k informáciám.
Abstract: The right to information is fundamental right guaranted by the Constitution of SR. The
author deals with legal defence of this fundamental right, ensured by act. She focused on currently
problems, which in aplication practice of administrative offences on violation of free access to
information.
Kľúčové slová: právo na informácie, infozákon, priestupky, súdny prieskum správnych rozhodnutí
Key words: right to information, infoAct, administrative offences, judicial review od administrative
decisions
ÚVOD
Právo na informácie patrí k základným právam a slobodám, ktoré sú v SR garantované nielen
Ústavou1, ale aj mnohými európskymi dokumentmi na úrovni Rady Európy aj EÚ. Právny rámec
uplatnenia tohto práva predstavuje zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) (ďalej len ZSI) ktorý zaviedol
princíp publicity verejnej správy, t. j. otvorenosti a znamená, že „čo nie je tajné, je verejné“ a verejná
správa musí verejnosti sprístupniť všetky informácie, ktoré má k dispozícii okrem tých, ktoré musí
chrániť vo verejnom záujme (tie zákon zo sprístupnenia vyložene vylučuje). 2
Tento zákon upravuje postup pri sprístupňovaní žiadosti, podmienky sprístupňovania
informácií a zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených zákonom. Práve posledné
spomínané predstavuje kľúčový problém pri sprístupňovaní informácií. Pri každom práve je
najdôležitejšou zložkou jeho vymožiteľnosť. Akékoľvek práva môžu byť priznané fyzickej a právnickej
osobe, ale pokiaľ je zákon „bezzubý“ a nedokáže nositeľovi oprávnenia zabezpečiť vynútiteľnosť
práva, potom aj samostatné priznanie práva je zbytočné. Vymožiteľnosť platného práva a práva
a povinnosti stanovené platným právom tvoria neoddeliteľnú jednotu a medzi základné úlohy štátu,
štátnej moci v oblasti verejnej správy patria aj aktivity zamerané na vymožiteľnosť právnych povinností
v oblasti verejnej správy3.
Predkladaný článok sa zameriava na aktuálne problémy, ktoré sa vyskytli v aplikačnej praxi pri
prejednávaní priestupkov na úseku práva na prístup k informáciám. Poukazujem v ňom na zamietavý
postoj aplikačnej praxe súdov k aktívnej procesnej legitimácií navrhovateľa v správnom súdnictve,
ktorý nie je oprávnený napadnúť priestupkové rozhodnutie.
1

ÚSTAVNOPRÁVNY A EURÓPSKY KONTEXT PRÁVA NA INFORMÁCIE
Ústavnoprávne základy práva na informácie nachádzame v čl. 26 ods.1 Ústavy, kde je
ustanovené, že právo na informácie sa zaručuje. Ústavný rámec nadväzuje na medzinárodné
2

Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších zmien.
LATIKOVÁ, Z.: Vybrané problémy pri aplikácii infozákona. IN: Míľniky práva v stredoeurópskom
priestore. – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2014 . s. 490-495.
3 Bližšie k vymožiteľnosti práva pozri napr. TÓTHOVÁ, K.: IN: VRABKO, M. a kol. Správne právo
hmotné. Všeobecná časť. 1.vyd. Bratislava: C.H.Beck. 2012 S. 352
1
2
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a európske dokumenty, ktorými je SR viazaná a ktoré rovnako garantujú fyzickým a právnickým
osobám právo na informácie. Svojim charakterom patrí k politickým právam.
Následne čl.26 ods.5 Ústavy ustanovuje povinnosť orgánov verejnej moci primeraným
spôsobom poskytovať informácie o svojej činnosti v štátnom jazyku. Možno ho chápať ako protipól
k právu jednotlivcov na informácie, ktoré by bez zákonnej povinnosti na strane verejnej moci strácalo
význam.
Základné právo na informácie možno obmedziť iba zákonom, za splnenia Ústavou
stanovených podmienok, t. z. ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti, nevyhnutné na ochranu
práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti. 4
Povinnosť SR garantovať právo na informácie ako esenciálnu súčasť demokracie vyplýva aj
z viacerých medzinárodných dokumentov. SR je ako členský štát Rady Európy viazaný Európskym
dohovorom o ľudských právach (ďalej len Dohovor), ktorý zaručuje právo na informácie v čl. 10 ako
súčasť slobody prejavu. „Toto právo zahŕňa slobodu zastávať názory a prijímať a rozširovať
informácie alebo myšlienky bez zasahovania štátnych orgánov a bez ohľadu na hranice“. 5 Dohovor
ustanovuje aj možnosť obmedzenia práva na informácie – z dôvodu národnej bezpečnosti, územnej
celistvosti alebo verejnej bezpečnosti, na predchádzanie nepokojom alebo zločinnosti, ochranu
zdravia alebo morálky, ochranu povesti alebo práv iných, na zabránenie úniku dôverných informácií
alebo zachovanie autority a nestrannosti súdnej moci.6
Na úrovni Rady Európy bolo vydaných viacero rezolúcií, odporúčaní, ktoré upravujú právo na
prístup k oficiálnym informáciám ako súčasť práva na slobodu prejavu a informácií. Napr.
Odporúčanie R (81) 19 o prístupe k informáciám orgánov verejnej správy
Odporúčanie Rec (2002) 2 o prístupe k úradným dokumentom.7
Právo na informácie je garantované aj čl. 51 a nasl. Charty základných práv EÚ, ktorá
odkazuje z hľadiska rozsahu práva na informácie na Dohovor.
Bližšie právo na informácie na úrovni EÚ konkretizuje napr. Nariadenie – 1049/2001, ktorého
cieľom je čo najúčinnejšie uplatňovanie práva verejnosti na prístup k informáciám a dokumentom.
V zmysle tohto nariadenia majú jednotlivci za splnenia podmienok ustanovených v tomto nariadení
prístup k informáciám a dokumentom zo všetkých oblastí činnosti EÚ8
Právo verejnosti na informácie o činnosti orgánov verejnej moci má v demokratickej
spoločnosti nespochybniteľný význam. Má zabezpečiť predovšetkým kontrolnú funkciu verejnej moci
občanmi a zabrániť jej zneužitiu. V takomto duchu sa vyjadril aj Najvyšší súd SR (ďalej len NSSR) vo
svojej rozhodovacej činnosti: „Zmyslom informovanosti občanov o verejnej moci je pre túto moc samu
esenciálnou spätnou väzbou, kvalitatívnym faktorom a zároveň aj poistkou proti jej zneužitiu. Ďalším
nepopierateľným významom subjektívneho, a tým aj vynútiteľného práva na informácie je jeho funkcia
kontrolná vo vzťahu k fungovaniu verejnej moci. Dostatočne rozsiahly, jednoduchý a rýchly prístup
k informáciám má tiež priaznivý vplyv na dôveru občanov v demokratické inštitúcie a na ich ochotu
podieľať sa na verejnom živote“.9 Z názoru NSSR vyplýva, že pokiaľ má byť základný význam práva
na informácie naplnený, nestačí „iba“ jeho ústavné a zákonné vyjadrenie, ale je nevyhnutné
zabezpečiť aj jeho včasnú a spoľahlivú vynútiteľnosť.
NIEKOĽKO POZNÁMOK K PODÁVANIU A VYBAVOVANIU ŽIADOSTÍ O SPRÍSTUPNENIE
INFORMÁCIÍ PODĽA ZSI
Realizáciu ústavného práva na informácie upravuje na zákonnej úrovni ZSI. Ide o prvý právny
predpis, účinný na území SR, ktorý stanovuje presný procesný postup a podmienky sprístupňovania
3

4Čl.

26 ods. 4 Ústavy
10 ods. 1 Dohovor
6Čl. 10 ods. 2 Dohovoru
7Bližšie pozri napr. KOŠIČIAROVÁ S.: Princípy dobrej verejnej správy a Rada Európy. Bratislava :
Iura Edition,2012.
8Tamtiež. Bližšie pozri napr. GRMAN, J.: Právo na informácie a prístup k dokumentom inštitúcií
a orgánov EÚ v zmysle judikatúry Súdneho dvora EÚ. In: Notitiae ex Bratislavensis Iurisprudentiae. .
2011, č. 1/2011, s. 66-84.
9Rozsudok NSSR 5Sži 1/2011 z 15.12. 2011
5Čl.
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informácií pre všetky osoby, pričom podrobne upravuje právo na prístup k informáciám10, ktoré majú
k dispozícií orgány verejnej moci a iné verejné inštitúcie.
Povinnosť zverejňovať informácie sa vzťahuje na tzv. povinné osoby11. Ide o inštitúcie, resp.
organizácie, a v určitých prípadoch aj fyzické osoby, ktoré vykonávajú verejnú správu, rozhodujú
o právach a povinnostiach občanov, hospodária s verejnými prostriedkami alebo vykonávajú činnosť
vo verejnom záujme12. Všetky tieto subjekty disponujú informáciami, o ktorých by mala byť verejnosť
informovaná. Zákon priznáva právo na informácie „každému“, t. z. nekladie na osoby realizujúce právo
na informácie osobitné požiadavky (napr. z hľadiska občianstva, veku, pobytu)13 a priznáva ho
explicitne aj PO.14
ZSI predstavuje všeobecnú právnu úpravu. „Infozákon nepokrýva všetky aspekty práva na
prístup k informáciám. Vo vzťahu k iným predpisom pôsobí ako lex generalis; príslušný špeciálny
zákon deroguje jeho postavenie len v takom rozsahu, v ktorom sám upravuje problematiku
poskytovania informácií.15 Vzťah špeciality môže vyústiť do zúženého prístupu k informáciám“16
Zákon upravuje dva spôsoby sprístupňovania informácií. Prvým je sprístupňovanie informácií
na základe žiadosti. A druhým je tzv. povinné zverejňovanie informácií, kedy musí povinná osoba
zverejniť informácie bez toho, aby ju o to niekto vopred požiadal.17 Ide o okruh osobitne určených
informácií ktoré musia povinné osoby aktívne zverejňovať.18 Na účely tohto príspevku sa budeme
venovať iba prvému spôsobu – zverejňovaniu informácii na základe žiadosti. Žiadosť podáva FO
alebo PO, oprávnená na jej podanie, adresuje ju spravidla povinnej osobe, o ktorej sa domnieva, že
disponuje požadovanou informáciou.19 Žiadosť musí mať predpísané náležitosti, v opačnom prípade
povinná osoba vyzve žiadateľa na jej doplnenie.20 Rozhodovanie povinnej osoby o sprístupnení
informácie predstavuje samostatný rozhodovací proces v oblasti verejnej správy.21
Zákonné spôsoby vybavenia žiadosti o sprístupnenie informácie upravuje § 18 ZSI.
Vybavením žiadosti o sprístupnenie informácie sa rozumie:
1.poskytnutie požadovaných informácií v zákonom stanovenej lehote
2.vydanie písomného rozhodnutia o nesprístupnení informácie v zákonom stanovenej lehote.
Ad1) V prvom prípade, ak povinná osoba úplne vyhovie žiadosti bez akýchkoľvek obmedzení
sprístupnenia, vydá rozhodnutie zápisom v spise (príp. môže vec vybaviť neformálnym listom), voči
ktorému sa nemožno odvolať.
Ad2) V druhom prípade, ak povinná osoba nevyhovie žiadosti o sprístupnenie informácie, vydá
rozhodnutie o nesprístupnení informácie.
Rovnaký režim ako pri nevyhovení žiadosti, platí aj v prípade čiastočného sprístupnenia
informácií požadovaných v žiadosti. Proti negatívnemu rozhodnutiu, ako aj čiastočnému nevyhoveniu

10Bližšie

k pojmu informácia pozri napr. WILFLING, P.: Zákon o slobodnom prístupe k informáciám,
prvé vydanie, VIA IURIS – Centrum pre práva občana, Pezinok, 2012, s. 17 a nasl.
11 Bližšie pozri § 2 ZSI
12 WILFLING, P.: Zákon o slobodnom prístupe k informáciám, prvé vydanie, VIA IURIS – Centrum pre
práva občana, Pezinok, 2012, s. 23
13 IKRENYI P. a kol.: Zákon o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií).
Komentár. Bratislava: Wolters Kluwer. 2015, s. 73
14 § 4 ZSI
15 Rozsudok NSSR z 15.marca 2011, sp, zn. 4 Sži 1/2010.
16 IKRENYI P. a kol.: Zákon o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií).
Komentár. Bratislava: Wolters Kluwer. 2015, s. 26 ISBN: 978-80-8168-228-5.
17 WILFLING, P.: Zákon o slobodnom prístupe k informáciám, prvé vydanie, VIA IURIS – Centrum pre
práva občana, Pezinok, 2012, s. 23
18 Bližšie pozri § 5-6 ZSI
19 ZSI neuvádza príslušnosť na konanie, ale predpokladá sa, že pokiaľ žiadateľ má záujem na
kladnom vybavení svojej žiadosti, adresuje ju povinnej osobe, o ktorej sa domnieva, že disponuje
požadovanou informáciou. Ak povinná osoba nedisponuje touto informáciou, podľa § 15 ZSI postúpi
žiadosť povinnej osobe, ktorá má žiadané informácie k dispozícií.
20 §14 ZSI
21 VAČOK J. IN: VRABKO, M. a kol. Správne právo procesné. Osobitná časť. Šamorín: Heuréka,
2015. 352 s.
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žiadosti, je žiadateľ oprávnený podať opravný prostriedok podľa § 19 ods.1 ZSI a následne je toto
rozhodnutie preskúmateľné v správnom súdnictve.
Vybavením žiadosti o informácie sa rozumie buď poskytnutie požadovaných informácií, alebo
vydanie písomného rozhodnutia o nesprístupnení informácií. Aby došlo k zákonnému vybaveniu
žiadosti, povinná osoba musí sprístupniť informácie v požadovanom rozsahu a v zákonnej lehote,
prípadne v rovnakej lehote vydať rozhodnutie o nesprístupnení informácie.
Pre prípad, že správny orgán ostane nečinný, a nevybaví žiadosť v zákonnej lehote, zákon
poskytuje žiadateľovi ochranu v podobe § 18 ods. 3, ktorý upravuje tzv. fikciu negatívneho
rozhodnutia. Podľa tohto ustanovenia sa predpokladá, že povinná osoba vydala odmietavé
rozhodnutie, pokiaľ v lehote na vybavenie žiadosti informáciu nesprístupnila a ani nevydala
rozhodnutie22.
V prípade, že je správny orgán nečinný a nastúpia následky uplatnenia fikcie negatívneho
rozhodnutia, dôjde k porušeniu práva žiadateľa na súdnu a inú právnu ochranu, ktoré je
zaručené čl. 46 Ústavy.23 Takéto rozhodnutie musí byť zrušené ako „nepreskúmateľné pre
nezrozumiteľnosť a nedostatok dôvodov“.24 Podľa názoru NSSR
„Účelom fiktívneho rozhodnutia je ochrana účastníka konania pred nečinnosťou správneho
orgánu a nie legalizácia nečinnosti povinných osôb pri rozhodovaní o žiadostiach podľa zákona o
slobode informácií. Ak je správny orgán nečinný a nerozhodne o žiadosti o sprístupnenie informácií v
zákonnej lehote, fikcia vydania zamietavého rozhodnutia dáva navrhovateľovi priestor napadnúť jeho
nečinnosť opravným prostriedkom. Tento inštitút však nepredstavuje nástroj na zjednodušenie
činnosti správnych orgánov spočívajúcej v nevydávaní riadnych rozhodnutí....Zákon o slobode
informácií neumožňuje povinným osobám zostať nečinnými, naopak, výslovne im v § 18 ods. 2
Zákona o slobode informácií, ukladá povinnosť vždy o nesprístupnení informácií vydať písomné
rozhodnutie. Zákon o slobode informácií síce predpokladá vydanie fiktívneho rozhodnutia ako
následok nečinnosti povinnej osoby, avšak takýto postup povinnej osoby nie je zákonom
dovolený, je teda nezákonný, pričom každé fiktívne rozhodnutie musí byť odvolacím orgánom alebo
súdom zrušené, pretože neobsahuje odôvodnenie a je nepreskúmateľné.“ 25
ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE ZÁKONA O SLOBODNOM PRÍSTUPE K
INFORMÁCIÁM
V prípade, že povinná osoba nesprístupní žiadateľovi informácie v súlade so zákonom, malo
by nasledovať vyvodenie právnej zodpovednosti za protiprávne konanie. ZSI predpokladá vyvodenie
administratívnoprávnej zodpovednosti vo forme priestupku. Na konanie sa subsidiárne použije zákon
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien (ďalej len PZ).
Podľa § 21a ods. 1 ZSI sa priestupku dopustí ten, kto vedome vydá a zverejní nepravdivé
alebo neúplné informácie; vydaním rozhodnutia alebo vydaním príkazu, alebo iným opatrením
zapríčiní porušenie práva na sprístupnenie informácií, poruší inú povinnosť ustanovenú týmto
zákonom26 (ďalej len „porušenie práva na prístup k informáciám“). Konanie sa začína výlučne na
základe kvalifikovaného návrhu postihnutej osoby. Za porušenie zákona, ktorý zakladá priestupkovú
zodpovednosť možno v zmysle judikatúry NSSR považovať aj nečinnosť povinnej osoby, v zmysle
„využitia“ fikcie negatívneho rozhodnutia podľa § 18 ods.3.
4

22VAČOK

J. IN: VRABKO, M. a kol. Správne právo procesné. Osobitná časť. Šamorín: Heuréka,
2015.S 262.
23Bližšie pozri: rozsudok
NSSR sp. zn. 6 Sži 1/2010 zo dňa 16.6.2010; 5 Sži 1/2011 zo dna
15.15.2011;
24Bližšie pozri: rozsudok NSSR sp. zn.7 Sž 180/01 zo dňa 13.6.2002.
25Rozsudok najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Sžo 267/2015 22. 3. 2017. Obdobne pozri aj (pozri aj
rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5 Sži 3/2011 zo dňa 03.05.2011 a 6Sži 1/2010 zo dňa
16.6.2010);
26
Na tomto mieste je vhodné dodať, že právny poriadok upravuje skutkové podstaty deliktov na úseku
porušenia práva na prístup k informáciám duplicitne a ustanovenie § 21a ZSI je v zásade zhodné s §
42a PZ. Na účely tohto článku používam v nasledujúcom texte iba skutkovú podstatu § 21a písm. b)
porušenie práva na prístup k informáciám, no uvedené sa vzťahuje aj na ostatné skutkové podstaty
§ 21a ZSI ako aj § 42a PZ.
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Zákon neupravuje zodpovednosť právnickej osoby, ale iba zodpovednosť fyzickej osoby.
V zmysle PZ, ako aj ustálenej praxe a vedy správneho práva je priestupok zavinené, protiprávne
konanie, za ktoré môže byť zodpovedná výlučne fyzická osoba. 27 Pri vyvodzovaní priestupkovej
zodpovednosti za povinnosť, ktorú ZSI ukladá povinnej osobe, sa subsidiárne využije § 6 PZ .28
Priestupkovo zodpovedná bude FO, ktorá „konala alebo mala konať v mene povinnej osoby,
a v prípade ak by šlo o konanie na príkaz, ten, kto dal na toto protiprávne konanie príkaz“. Môže ísť
buď o vedúceho alebo zamestnancov poverených plniť úlohy súvisiace so sprístupňovaním informácií
podľa ZSI.29
Domnievam sa, že na mieste je potrebné posúdiť vhodnosť a opodstatnenosť tejto právnej
úpravy. Myslím si, že charakter tohto protiprávneho konania nezodpovedá charakteru a podstate
priestupkového konania.30 Pri vyvodzovaní priestupkovej zodpovednosti dochádza k vyvodzovaniu
zodpovednosti spravujúcich subjektov (konajúcich v mene štátu) voči subjektom spravovaným, t. z,
voči FO ktoré stoja mimo štruktúru orgánov verejnej správy. Spravidla ide o protiprávne konanie,
ktorého skutková podstata predpokladá všeobecne určený subjekt.
Na vyvodzovanie zodpovednosti voči osobám v pracovnom pomere k subjektu verejnej
správy sa využívajú (príp. mali by) iné druhy administratívnoprávnej zodpovednosti, napr.
disciplinárnej. Domnievam sa, že v prípade porušenia povinnosti ustanovenej ZSI by mala byť
primárne zodpovedným subjektom povinná osoba ako nositeľ povinnosti informovať verejnosť
o svojej činnosti a nie konkrétny zamestnanec. V praxi je bežné, že konkrétnu agendu má na starosti
viacero zamestnancov, nie len jeden, príp. celé oddelenie; pridelený zamestnanec môže byť
práceneschopný, na dovolenke, atď. a je zastupovaný iným.
A ak už zákonodarca chce sankcionovať konkrétnu FO, malo by ísť o sankciu súvisiacu
s výkonom pracovných činností. Inak povedané zodpovednosť by mala byť viazaná na plnenie
pracovných úloh zamestnanca, keďže došlo k porušeniu jeho povinností vyplývajúcich z
pracovného pomeru, príp. iného obdobného pomeru. Práve disciplinárna zodpovednosť má
vnútroorganizačný charakter a vzniká len vo vnútri organizačnej štruktúry určitého subjektu, ktorej je
fyzická osoba členom, zamestnancom, príslušníkom, funkcionárom alebo je v obdobnom postavení,
pričom nemá vonkajšie účinky.31 Povinnosť konkrétnej fyzickej osoby plniť povinnosti ustanovené ZSI
nevznikajú primárne zákonom (ako je to u iných priestupkov), ale až na základe vzniku povinnosti
vyplývajúcej z pracovného, príp. iného obdobného pomeru.
Obdobný názor zastáva napr. aj Horvat, ktorý tvrdí, že skutkové podstaty deliktov podľa §21a
ZSI by mali byť vyňaté spod pôsobnosti PZ a mali by byť chápané ako disciplinárne previnenia. 32
V praxi je pomerne časté, že priestupkové konania podľa § 21a ZSI končia buď zastavením
konania, alebo uznaním zamestnanca povinnej osoby za nevinného, napr. z dôvodu, že navrhovateľ
v návrhu nesprávne určil osobu páchateľa a orgán príslušný na prejednanie priestupku nezistil, ktorý
konkrétny zamestnanec bol príslušný na vybavenie žiadosti a sprístupnenie informácií a tak zároveň
aj páchateľom priestupku.

27Bližšie

k definícii priestupku pozri § 2 ods.1 PZ
porušenie povinnosti uloženej právnickej osobe zodpovedá podľa tohto zákona ten, kto za
právnickú osobu konal alebo mal konať, a ak ide o konanie na príkaz, ten, kto dal na konanie príkaz.
29WILFLING, P.: Zákon o slobodnom prístupe k informáciám, prvé vydanie, VIA IURIS – Centrum pre
práva občana, Pezinok, 2012, s. 238
30 Napr. Machajová
vidí základný účel priestupkového konania vo všeobecnosti ako ochranu
spoločnosti pred páchateľmi priestupkov, ktorý sú (majú byť predovšetkým) občania, pričom
prejednávanie priestupkov má predstavovať prostriedok, ktorým správne orgány vedú občanov k
dodržiavaniu právnych povinností . Bližšie pozri MACHAJOVÁ J.: Základy priestupkového práva.
Šamorín: Heuréka,1998 s.15.
31
VRABKO, M. a kol. Správne právo hmotné. Všeobecná časť. 1.vyd. Bratislava: C.H.Beck. 2012 S.
307.
32 HORVAT, M.: Aktuálne otázniky aplikačnej praxe povinných osôb vo vzťahu k právu na informácie.
IN: MASLEN, M. (eds.): Verejná správa, právny štát a ochrana základných ľudských práv a slobôd.
Krakow: Spolok Slovákov v Poľsku,2004,s.91-102.
28Za
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K PROBLÉMU DOKAZOVANIA SPÁCHANIA PRIESTUPKU PODĽA § 21a ZSI
Priestupok podľa § 21a ZSI je návrhový delikt, čiže konanie môže začať iba na návrh
postihnutej osoby – t.j. žiadateľa, voči ktorému došlo k porušeniu práva na prístup k informáciám, príp.
iných osôb oprávnených na podanie návrhu v mene žiadateľa33 (ďalej len „navrhovateľ“). V aplikačnej
praxi orgánov, príslušných na prejednanie priestupkov nastali problémy s určením časového okamihu,
kedy je možné podať návrh na prejednanie priestupku. Zákon výslovne tento moment neustanovuje
(napr. po negatívnom rozhodnutí prvostupňového, odvolacieho, súdu,...atď.). NSSR zaujal
nasledovnú rozhodovaciu prax:
Navrhovateľ, na návrh ktorého bolo konanie o priestupku podľa ustanovenia § 68 ods. 1 PZ
začaté, musí preukázať porušenie zákona zo strany páchateľa priestupku na úseku práva na
prístup k informáciám právoplatným rozhodnutím správneho orgánu alebo súdu.
Správny orgán, ktorý priestupok prejednáva, nie je oprávnený vzhľadom na osobitnú
úpravu v zákone o slobode informácií sám rozhodnúť, či povinná osoba bola povinná
informácie poskytnúť a v akom rozsahu, či poskytnuté informácie boli pravdivé alebo nepravdivé,
pretože podľa ustanovenia § 19 ods. 2 ZSI o tom rozhoduje nadriadený povinnej osoby.
Ustálená rozhodovacia prax odvolacích orgánov sa formuje na základe názorov
uvedených v rozhodnutiach NSSR, ako aj stanoviska Ministerstva vnútra SR.
Odvolacie orgány pritom poukazujú na právnu vetu z rozsudku NSSR zo dňa 17.02.2010, sp.
zn. 6 Sžo 77/2009, cit.: „Navrhovateľ, ktorý podáva návrh na začatie konania o priestupku podľa
ustanovenia § 42a zákona o priestupkoch je povinný preukázať, že skutočne došlo
k priestupku na úseku práva na prístup k informáciám, a to právoplatným rozhodnutím
správneho orgánu alebo súdu, ktoré rozhodovali o zverejnení alebo nezverejnení
informácie.“34
Rozhodovacia prax NSSR, ako aj mnohé rozhodnutia správnych orgánov prejednávajúcich
priestupky porušenia práva na prístup k informáciám poukazujú na stanovisko Ministerstva vnútra
SR k aplikácií § 42a PZ vydaného 26. Septembra 2009, z ktorého vyplýva: „Keďže ide o návrhový
priestupok a navrhovateľ má záujem na jeho prejednanie, je potrebné, aby navrhovateľ preukázal, že
skutočne došlo k priestupku, lebo označený páchateľ mal povinnosť mu požadovanú informáciu
poskytnúť, ale tak neurobil. Preto je navrhovateľ povinný preukázať porušenie zákona zo strany
páchateľa buď právoplatným rozhodnutím správneho orgánu alebo súdu. Len takéto
rozhodnutia môžu preukázať skutočnosť, že páchateľ bol povinný podať informáciu, mal ju
k dispozícií, ale ju nesprístupnil.“35
5

6
AKTÍVNA PROCESNÁ LEGITIMÁCIA NAVRHOVATELA PRI SÚDNOM PRIESKUME
ROZHODNUTIA O PRIESTUPKU PODĽA ZSI
Súdna prax
V zmysle ustálenej rozhodovacej praxe NSSR navrhovateľ pri priestupku podľa § 21a ZSI
(aj 42a PZ) nie je aktívne procesne legitimovaný na podanie správnej žaloby. Na tomto právnom
názore sa súhlasne zhodli najvyššie súdne autority v SR. Ustálená rozhodovacia prax sa začala
formovať ešte za účinnosti predošlej právnej úpravy správneho súdnictva podľa zákona č. 99/1963
Zb. Občiansky súdny poriadok v znení účinnom do 30.6.2016. Podľa rozhodnutia NSSR sp. zn. 3 Sži
10/2009: „Aktívna procesná legitimácia žalobcu ako procesná podmienka v zmysle § 250 ods. 2
OSP36, ktorá robí procesný subjekt osobou oprávnenou na podanie žaloby v sebe zahŕňa kumulatívne
dva predpoklady, a to postavenie účastníka správneho konania a súčasne ukrátenie na
právach napadnutým rozhodnutím, vydaným v správnom konaní. Je nesporné, že žalobca E., so
sídlom T., bol ako navrhovateľ účastníkom priestupkového konania v zmysle ust. § 72 písm. d) v
spojení s § 68 ods. 1 ZoP . V priestupkovom konaní sa však rozhodovalo o obvinení z priestupku a
uložení sankcie Ing. I. a týmto rozhodnutím nebol žalobca ukrátený na právach, pretože rozhodnutie
6.1

K ďalším osobám oprávnením na podanie návrhu bližšie pozri § 68 ods. 1 PZ
právny názor vyjadril NSSR aj v rozhodnutí sp. zn. 7Sži 44/2014 zo dňa:17. 12. 2015
35Rozsudok NSSR sp. zn. 6 Sžo 77/2009 zo dňa 17.02.2010
36 Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení účinnom do 30.6.2016 (ďalej len OSP).
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o priestupku sa osobne týka iba osoby obvinenej z priestupku a svojimi účinkami nezasahuje do
právnej sféry žalobcu ani nespôsobuje zmenu jeho právneho postavenia.“37
Obdobný názor zaujal aj Ústavná súd SR (ďalej len ÚSSR) v uznesení sp. zn. PLz. ÚS
1/2012-11:
Podľa názoru I. senátu ÚSSR zoskupenie odvádzalo svoje právo podať žalobu o preskúmanie
rozhodnutia ministerstva z § 81 ods. 4 PZ , ktoré v nadväznosti na § 83 ods. 3 PZ priznáva právo
podať návrh na preskúmanie rozhodnutia o priestupku súdom účastníkom konania v takom
rozsahu, v akom sú oprávnení podať odvolanie (§ 81 PZ). Citované ustanovenia nemožno vo
vzťahu k právu podať návrh na preskúmanie rozhodnutia o priestupku súdom posudzovať izolovane
od príslušných ustanovení OSP. Podstatné je, či bola splnená aj druhá podmienka ustanovená OSP
na to, aby sa zoskupenie mohlo domáhať preskúmania rozhodnutia ministerstva žalobou podľa piatej
časti OSP, a to či rozhodnutím ministerstva bolo zoskupenie ukrátené na svojich právach. Tvrdenie
o tom, že došlo k ukráteniu na právach, nepostačuje na to, aby bolo zoskupenie aktívne
procesne legitimované na podanie žaloby.
I. senát ústavného súdu sa v tejto otázke v plnom rozsahu stotožňuje s názorom najvyššieho súdu,
podľa ktorého rozhodnutie o priestupku sa týka iba osoby obvinenej z priestupku, a teda
nezasahuje do právnej sféry zoskupenia a ani nespôsobuje zmenu jeho právneho postavenia.
Zoskupenie neuviedlo v sťažnosti žiadne argumenty, ktoré by boli spôsobilé spochybniť správnosť a
ústavnosť záverov najvyššieho súdu.38
Súdna prax zaujala k problematike možnosti navrhovateľa podať žalobu proti rozhodnutiu
o priestupku jednoznačné stanovisko. Aj keď navrhovateľ má podľa PZ postavenie účastníka konania,
podľa názoru súdov nespĺňa druhú požiadavku, t.j. nedošlo k zásahu do jeho subjektívnych práv.
Navrhovateľ nie je na jej podanie aktívne legitimovaný, keďže napadnutým rozhodnutím nebol priamo
dotknutý na svojich právach alebo právom chránených záujmoch. Rozhodnutie o priestupku sa dotýka
iba osoby obvinenej z priestupku, a teda nezasahuje do práv a povinnosti navrhovateľa a ani
nespôsobuje zmenu jeho právneho postavenia. Tento právny názor, vytvorený ešte za
predchádzajúcej právnej úpravy správneho súdnictva nasledujú súdy aj po nástupe účinnosti zákona
č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.39
K osobitosti konania o návrhovom priestupku
Návrhové delikty majú osobitný procesný režim v porovnaní s „bežnými priestupkami“.
V prvom rade sa pri návrhových priestupkoch uplatňuje tzv. dispozičná zásada, zatiaľ čo iné
priestupky začínajú ex offo.40 „Podstata návrhových priestupkov spočíva v tom, že poškodená, resp.
postihnutá osoba svojím kvalifikovaným právnym úkonom začne konanie o priestupku, pričom
zároveň platí, že bez takéhoto návrhu nemôže byť protiprávne konanie prejednané z úradnej
povinnosti.“ 41
Samotné priestupkové konanie sa v prípade návrhových priestupkov vyznačuje ďalšími
špecifikami. Napr. PZ výslovne zakazuje prejednanie návrhového priestupku v skrátenej forme
konania.42 Vylúčenie rozkaznej aj blokovej formy priestupkového konania má zabezpečiť riadne
prejednanie veci, vrátane dodržania procesných práv účastníkov konania – obvineného, ako aj
navrhovateľa.
Navrhovateľ má v priestupkovom konaní postavenie účastníka konania43, z čoho mu
vyplývajú osobitné procesné práva a povinnosti obdobné obvinenému. V súlade so zásadou rovnosti
účastníkov správneho konania upravenej v § 4 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len SP), by mali mať všetci účastníci konania
práva a povinnosti, no PZ upravuje v niektorých osobitných ustanoveniach rozdielny rozsah práv,
vyplývajúci z rozdielneho vzťahu účastníkov k predmetu konania. „Účastník konania má okrem iného
právo byť prizvaný na ústne pojednávanie, klásť otázky svedkom a znalcom, vyjadriť sa pred vydaním
6.2
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Napr. rozhodnutie Krajského súdu Trenčín sp. zn. 11S/118/2016 zo dňa 3.8.2016.
40SPIŠIAKOVÁ, H.: Zákon o priestupkoch. Bratislava: Wolters Kluwer, 2015. S.292.
41Tamtiež.
42 § 87 ods. 6 v spojení s § 84 ods.5 PZ
43 § 72 písm. d)
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rozhodnutia, na zvolenie si zástupcu, a iné, najmä právo na preskúmanie rozhodnutia.“44 Najväčší
rozsah práv je prisúdený obvinenému, ktorý sa ako jediný účastník môže odvolať voči rozhodnutiu
v plnom rozsahu. Navrhovateľ je podľa § 81 ods. 4 PZ oprávnený podať odvolanie len proti časti
rozhodnutia o vine obvineného, proti rozhodnutiu o zastavení konania a proti povinnosti navrhovateľa
uhradiť trovy. „Účastník konania však má aj povinnosti vyplývajúce zo správneho poriadku, napr.
povinnosť navrhnúť na podporu svojich tvrdení dôkazy, ktoré sú mu známe ( § 34 ods. 3 SP ),
povinnosť dostaviť sa na predvolanie ( § 41 SP ), povinnosť predložiť listinu potrebnú na vykonanie
dôkazov ( § 37 SP ), strpieť miestnu ohliadku ( § 38 SP ) a ďalšie povinnosti.“45
V priestupkovom konaní podľa § 21a ZSI vystupujú iba spomínané dva druhy účastníkov
konania podľa § 72 PZ – obvinený a navrhovateľ. Iný účastník tu vystupovať nemôže, nakoľko
poškodeným v zmysle PZ môže byť len osoba, ktorej bola priestupkom spôsobená majetková škoda,
za predpokladu, že si uplatní nárok na náhradu škody46 a vlastník zhabanej veci v takomto konaní
rovnako nevystupuje.
Navrhovateľom je osoba, ktorá podá kvalifikovaný návrh na prejednanie priestupku podľa §
68 PZ, t.j. postihnutá osoba, jej zákonný zástupca alebo opatrovník, na ktorého návrh bolo konanie o
priestupku začaté. Tieto priestupky sa prejednávajú len na návrh postihnutej osoby, prípadne
osoby, ktorá je oprávnená podať v jej mene. Priamo zákon využíva pojem „postihnutá osoba,“ možno
ju definovať ako osobu, ktorej bola protiprávnym konaním, vykazujúcim znaky priestupku, zo strany
obvineného spôsobená ujma. Napr. osoba, ktorej bola vydaná alebo zverejnená nepravdivá alebo
neúplná informácia, či ktorej subjektívne právo na informácie bolo porušené. Verejný záujem na
prejednaní protiprávneho skutku, resp. konania ustupuje pred individuálnym záujmom postihnutej
osoby.47
Objekt je zákonným znakom každého priestupku (deliktu), možno ho vymedziť ako právom
chránený spoločenský vzťah (záujem), proti ktorému smeruje protiprávne a spoločensky škodlivé
konanie. Objekty návrhových deliktov na úseku slobodného prístupu k informáciám sú viazané na
osobu navrhovateľa. Priestupok na úseku slobodného prístupu k informáciám chráni subjektívne
právo navrhovateľa. Možno vidieť rozdiely medzi objektom u klasického priestupku a návrhových
priestupkov podľa ZSI. Pri klasických priestupkoch sú chránené spravidla spoločenské záujmy
(predovšetkým bezporuchový a riadny chod verejnej správy, verejný poriadok, občianske spolužitie48)
verejného charakteru, pri návrhových priestupkoch podľa § 21a ZSI je objektom ochrany subjektívne
právo.
ZÁVER
Cieľom predkladaného článku bolo poukázať na viaceré nedostatky, ktoré vykazuje
aplikačná prax pri vyvodzovaní zodpovednosti za porušenie práva na prístup k informáciám. Ide
o individuálne právo jednotlivca, fyzickej aj právnickej osoby, ktoré je garantované Ústavou aj
viacerými európskymi dokumentmi. V právnom poriadku je nevyhnutné zabezpečiť jeho efektívnu
vymožiteľnosť. Súčasnú právnu úpravu zodpovednosti za porušenie práva na informácie vo forme
priestupku nepovažujem za vhodnú. V aplikačnej praxi správnych orgánov sa vyskytli (resp. stále
vyskytujú) mnohé problémy, ktoré sa pokúša riešiť rozhodovanie súdov.
V prvom rade si myslím, že protiprávne konanie nenapĺňa základný účel a funkciu
priestupkového konania. Ide o sankcionovanie zamestnancov (príp. vedúcich zamestnancov) za
porušenie ich pracovných úloh vyplývajúcich z pracovného, príp. obdobného pomeru. Nemožno
postihnúť právnickú osobu v postavení povinnej osoby, ktorá je primárne zodpovedná za porušenie
práva žiadateľa.
Ako neefektívny vidím postup vytvorený súdnou praxou, ktorý vyžaduje aby navrhovateľ
preukázal porušenie svojho práva na slobodu informácií rozhodnutím správneho orgánu alebo súdu.
V praxi orgánov prejednávajúcich priestupky môže nastať problém posúdenia takéhoto rozhodnutia,
v prípade ak správny súd zruší rozhodnutie o nesprístupnení informácie, avšak iba z
dôvodu procesného pochybenia, napr. ak je rozhodnutie nezrozumiteľné pre nedostatok dôvodov
7
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46 §70 PZ
47 SPIŠIAKOVÁ, H.: Zákon o priestupkoch. Bratislava: Wolters Kluwer, 2015,s 292
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a súd sa v odôvodnení jasne nevyjadrí k porušeniu práva, t.j. či informácia mala byť skutočne
sprístupnená.
Ako ďalší problém vidím v nepriznaní procesnej legitimácie na podanie žaloby
o preskúmanie rozhodnutia o priestupku navrhovateľovi. Neúspešný žiadateľ o informáciu sa môže
v prípade nevyhovenia žiadosti domáhať svojho práva súdnou cestou a získať tak požadovanú
informáciu, avšak v priestupkovom konaní, ktoré má slúžiť ochrane jeho individuálneho práva už nie
je oprávnený podať žalobu.
Domnievam sa, že konanie o návrhovom priestupku, ktoré môže začať len podaním
kvalifikovaného návrhu oprávnenou osobou, by malo mať osobitný procesný režim, vrátane súdneho
prieskumu takéhoto rozhodnutia. Objektom chráneným v skutkovej podstate priestupku podľa § 21a
ZSI (zároveň § 42a PZ) je subjektívne právo navrhovateľa, ktoré bolo porušené zo strany
zamestnanca povinnej osoby (v postavení správneho orgánu). Myslím si, že navrhovateľ by mal mať
možnosť podať správnu žalobu a brániť svoje porušené subjektívne právo v zmysle čl. 46 ods.
Ústavy, ktoré upravuje právo na súdnu a inú právnu ochranu49. V opačnom prípade si myslím, že
právna úprava tohto priestupkového konania je neefektívna a nenapĺňa svoj základný účel, ktorým je
ochrana a zabezpečenie dodržiavania práva na slobodu informácií.
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POSUDZOVANIE ZREJMEJ BEZÚSPEŠNOSTI SPORU AKO
LATENTNÁ HROZBA PREJUDIKÁCIE SPRÁVNYM ORGÁNOM
Mária Havelková
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Abstract: The obviously unsuccessful dispute is a negative precondition for the provision of legal aid
in benefit of a person in material need. Given the ambiguous definition of the criterion, a risk of unlawful
prejudication of dispute by Centre for legal aid may be involved. The limitation period is particularly
disputable as under the Act on Legal Aid the lapse of the limitation period is one of the possible
reasons for refusal of legal aid.
Abstrakt: Jednou z podmienok pre priznanie nároku na bezplatnú právnu pomoc osobe v materiálnej
núdzi je posúdenie, či nejde o zrejme bezúspešný spor. Vzhľadom na nejednoznačné vymedzenie
predmetného kritéria v Zákone o právnej pomoci, vzniká nebezpečenstvo nezákonnej prejudikácie
výsledku sporu Centrom právnej pomoci. Diskutabilná je najmä otázka premlčania sporu, ktorú Zákon
o právnej pomoci uvádza ako možný dôvod pre nepriznanie nároku na právnu pomoc.
Key words: Centre for Legal Aid, Act on Legal Aid, Administrative Body, Obviously Unsuccessful
Dispute, Prejudication, Limitation Period, Judicial Review.
Kľúčové slová: Centrum právnej pomoci, Zákon o právnej pomoci, správny orgán, zrejme
bezúspešný spor, prejudikovanie, premlčanie, súdny prieskum.
ÚVOD
Fundamentálnym zmyslom demokratického a právneho štátu je zabezpečenie poriadku
v spoločnosti a spravodlivosti pre všetkých jej členov. Úlohou štátu pritom nie je iba zdržanie sa
konania, ktorým by zneužil svoje postavenie, ale taktiež svojim aktívnym konaním prispievať k
ochrane práv a právom chránených záujmov jednotlivcov. To znamená, že úlohou štátu je zabezpečiť
efektívnu právnu ochranu, pričom jedným z prejavom princípu efektívnej právnej ochrany je právo na
právnu pomoc.1
Spôsob ako zaručiť spravodlivosť a rovnoprávnosť nielen v súdnom konaní a zabrániť
sociálno-ekonomickej diskriminácii v spoločnosti, v ktorej sústavne narastajú neprekonateľné rozdiely
medzi jej členmi,2 je inštitút bezplatnej právnej pomoci. Bezplatná právna pomoc (ďalej v texte aj
„BPP“) bola donedávna výsadou iba trestného práva. Avšak z dôvodu nekonzistentnosti právneho
poriadku, rozsahu regulovaných spoločenských vzťahov a zložitosti právnych noriem, sa BPP stala
dôležitou službou taktiež v oblasti civilných, resp. netrestných konaní.
Povinnosť štátov v určitom rozsahu zabezpečiť prístup k bezplatnej právnej pomoci osobám
v materiálnej núdzi v konaní pred civilným súdom možno vyabstrahovať predovšetkým z čl. 6
Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, pričom konkrétne kontúry tohto
práva boli stanovené až judikatúrou ESĽP. Z predmetnej judikatúry vyplýva najmä to, že štáty nemajú
povinnosť zaručiť bezplatnú právnu pomoc vo všetkých súdnych konaniach, ale iba v prípadoch, kedy
je takáto pomoc nevyhnutná pre efektívny prístup k súdu.3 Štáty majú právo zvoliť si konkrétne kritériá
1

SZENTE, Z. – LACHMAYER, K. The Principle of Effective Legal Protection in Administrative Law, A
European Comparison. London 2016. s. 7-8.
2
Bližšie pozri napr.: KEELEY, B. Income Inequality: The Gap between Rich and Poor. Paris: OECD
Publishing. 2015.
3 Rozhodnutie ESĽP vo veci P., C. a S. v. Veľká Británia, sťažnosť č. 56547/00, zo dňa 16. októbra
2002.
1
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poskytnutia bezplatnej právnej pomoci4 a podľa vlastného uváženia právo k bezplatnej právnej
pomoci obmedziť.5 Jednotlivé krajiny majú taktiež právo zvoliť si vyhovujúci model, prostredníctvom
ktorého prístup k právnej pomoci pre nemajetných zaručia,6 t. j. neexistuje povinnosť prevádzkovať
inštitucionalizovaný systém BPP.7 Ku krajinám, v ktorých, napriek absencii medzinárodného záväzku,
funguje inštitucionalizovaný model civilnej BPP, patrí aj Slovenská republika.
SYSTÉM CIVILNEJ BEZPLATNEJ PRÁVNEJ POMOCI V SR
V podmienkach Slovenskej republiky už vyše desaťročie existuje inštitucionalizovaný systém
civilnej BPP, ktorý reprezentuje Centrum právnej pomoci (ďalej v texte aj „Centrum“), a ktorý bol
zriadený Zákonom č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte len „Zákon o právnej pomoci“).
Centrum, ako rozpočtová organizácia Ministerstva spravodlivosti SR, poskytuje právnu pomoc
osobám v materiálnej núdzi prostredníctvom kancelárií Centra,8 ktoré sú rozmiestnené po celom
území SR tak, aby bola zabezpečená ich efektívna dostupnosť.9 Vecná pôsobnosť Centra sa
postupne rozširuje, pričom do pôsobnosti v súčasnosti patrí napr. poskytovanie právnej pomoci vo
vnútroštátnych súdnych konaniach (s výnimkou trestného konania), v cezhraničných civilných
sporoch, v azylových konaniach a s účinnosťou od 1. marca 2017 aj v konaniach o oddlžení fyzických
osôb.10
Právna pomoc je klientom poskytovaná v dvoch formách. Prvou formou je predbežná
konzultácia, ktorá sa poskytuje všetkým osobám, bez ohľadu na ich majetkové pomery, a ktorá slúži
na „zachytávanie“ sporov a právnych problémov v skoršom štádiu, čím sa znižuje možnosť vzniku
súdneho sporu a minimalizujú sa tak ekonomické a sociálne náklady. Druhú formu predstavuje tzv.
sekundárna právna pomoc, pod ktorou rozumieme zastúpenie klienta v súdnom konaní, buď priamo
zamestnancom Centra alebo prideleným advokátom.11
Predmetný príspevok sa zameriava na poskytovanie sekundárnej právnej pomoci výlučne vo
vnútroštátnych občianskoprávnych, obchodnoprávnych, pracovnoprávnych rodinnoprávnych veciach
a v konaniach pred správnymi súdmi.
2

Kritériá pre priznanie nároku na bezplatnú právnu pomoc
Pre priznanie nároku na právnu pomoc v týchto konaniach musí žiadateľ spĺňať tri podmienky,
ktoré sú upravené v § 6 Zákona o právnej pomoci nasledovne:
2.1

Fyzická osoba má právo na poskytnutie právnej pomoci bez finančnej účasti, ak:
a) jej príjem nepresahuje 1,4-násobok sumy životného minima a nemôže si využívanie
právnych služieb zabezpečiť svojím majetkom,
b) nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu a

Rozhodnutie ESĽP vo veci Glaser v. Veľká Británia, sťažnosť č. 32346/96, zo dňa 19. septembra
2000 a Rozhodnutie ESĽP vo veci Staroszczyk v. Poľsko, sťažnosť č. 59519/00, zo dňa 22. marca
2007.
5 Rozhodnutie ESĽP vo veci Tolstoy Miloslavsky v. Veľká Británia, sťažnosť č. 18139/91, zo dňa 13.
júla 1995.
6 LEANZA, P. – PRIDAL, O. The Right to a Fair Trial. Article 6 of the European Convention on Human
Rights. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer Law & Business, 2014. s. 88.
7 Rozhodnutie ESĽP vo veci Andronicou a Constantinou v. Grécko, sťažnosť č. 25052/94, zo dňa 9.
októbra 1997.
8 K aprílu 2018 malo Centrum 12 kancelárií a 16 konzultačných pracovísk.
9 § 5 ods. 7 zákona o právnej pomoci.
10 Bližšie pozri § 3 ods. 1 Zákona o právnej pomoci.
11 V praxi prevláda pridelenie prípadu advokátovi, pričom podľa Výročnej správy za rok 2016 Centrum
prideľuje prípady advokátov v približne 90 percentách. Bližšie pozri: VÝROČNÁ SPRÁVA CENTRA
PRÁVNEJ POMOCI 2016. s. 23. Dostupné na: <http://www.centrumpravnejpomoci.sk
/wpcontent/uploads/2014/03/V%C3%BDro %C4%8Dn%C3%A1-spr %C3%A1va-2016-FINAL.pdf>
[cit. 10.4.2018]
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c) hodnota sporu prevyšuje hodnotu minimálnej mzdy okrem sporov, v ktorých nie je
možné hodnotu sporu vyčísliť v peniazoch.
Pre priznanie nároku na poskytnutie bezplatnej právnej pomoci sa v zásade vyžaduje
kumulatívne naplnenie všetkých troch podmienok,12 okrem prípadu, keď nie je možné peňažnú
hodnotu sporu objektívne vyčísliť (napr. úprava výkonu rodičovských práv a povinností).13
S ohľadom na vyššie uvedenú judikatúru ESĽP, môžeme všetky tri kritériá označiť za legitímny
prostriedok na zabezpečenie, aby bola bezplatná právna pomoc dostupná iba pre osoby, ktoré si
právne služby objektívne nemôžu zabezpečiť svojim majetkom a súčasne poskytnutie právnej pomoci
vyžadovali záujmy spravodlivosti.14 Taktiež ide o kritériá, ktoré sú najčastejšie uplatňované aj
v zahraničí.15
Napriek výhradám k tomu, akým spôsobom sú nastavené kritériá materiálnej núdze16
a hodnoty sporu,17 sa ďalší text, tak ako napovedá názov príspevku, zameriava výlučne na kritérium
zrejmej bezúspešnosti sporu.
ZREJMÁ BEZÚSPEŠNOSŤ SPORU
S cieľom zabrániť zneužívaniu práva na bezplatnú právnu pomoc a eliminovať prípady
čerpania finančných prostriedkov a ľudských zdrojov na konania bez akejkoľvek reálnej vyhliadky
úspechu, bolo medzi podmienky zahrnuté negatívne kritérium zrejmej bezúspešnosti sporu (ďalej
v texte aj „ZBS“). Aby Centrum mohlo priznať BPP, musí ísť o spor, ktorý nie je zrejme neúspešný.
V konkrétnom prípade teda musí existovať záujem spravodlivosti, ktorý odôvodňuje poskytnutie BPP.
Niet pochybností, že táto podmienka má svoje praktické opodstatnenie. Súčasne však
predmetné kritérium zo sebou nesie riziko, že správny orgán neprizná nárok na bezplatnú právnu
pomoc z dôvodu, že sa domnieva, že ide o spor, ktorý je zrejme bezúspešný napriek tomu, že určitá,
aj keď nepatrná šanca na úspech v konaní existuje. Vzniká teda nebezpečenstvo, že správny orgán
sa „bude hrať na súdny orgán,“ a tým neoprávnene zasiahne do súdnej právomoci.
Zrejmá bezúspešnosť sporu je slovné spojenie, ktoré nemá legálnu definíciu a ide teda len
o technický pojem slúžiaci výhradne na účely konania o žiadosti o poskytnutie BPP. Najvyšší súd
Slovenskej republiky (ďalej v texte len „NS SR“) však v Rozsudku z marca 2014 ponúka aplikačný
výklad pojmu „zrejmá“, pričom uvádza, že „že pojem „zrejmá" bezúspešnosť sporu znamená
nepochybná, istá bezúspešnosť. Zákon o poskytovaní právnej pomoci nepredpokladá len
bezúspešnosť sporu, ale predpokladá jeho zrejmú bezúspešnosť, t. j. musí sa jednať o nepochybnú,
takmer istú bezúspešnosť sporu.“18
Čo konkrétne možno subsumovať pod ZBS zákonodarca demonštratívne zakotvil v § 8
Zákona o právnej pomoci, podľa ktorého „pri posudzovaní zrejmej bezúspešnosti sporu centrum
3

Rozsudok NS SR, sp. zn. 7Sžo/68/2014, zo dňa 28. mája 2015.
Na posúdenie nemá vplyv, ak žiadateľ v žiadosti špekulatívne označí, že ide o spor, ktorého
hodnotu nie je možné vyčísliť. To, či je možné hodnotu sporu vyčísliť posudzuje vždy Centrum. Bližšie
pozri: Rozsudok NS SR, sp. zn. 7Sžo/42/2014, zo dňa 28. január 2016.
14 RICE, S. Reasoning a Human Right to Legal Aid In Access to Justice and Legal Aid: Comparative
Perspective on Unmet Legal Need. Oxford: Bloomsbury publishing PLC, 2017. s. 208.
15 Napr. podmienka materiálnej núdze sa v roku 2015 podľa Globálnej štúdie právnej pomoci
aplikovala až v 73 % zo 105 krajín zapojených do štúdie. Bližšie pozri: GLOBAL STUDY ON LEGAL
AID. Global Report. United Nations Development Programme. New York: United Nations, 2016. s.
120. Dostupné na: <https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/LegalAid/Global_
Study_on_Legal_Aid_ FINAL.pdf> [cit. 11.4.2018]
16 Hodnota materiálnej núdze je nastavená tak nízko (279,27 Eur pre samostatne posudzovanú
fyzickú osobu), že v súčasnosti prístup k bezplatnej právnej pomoci nemá ani osoba, ktorá sa
preukázateľne nachádza pod hranicou chudoby (343 Eur). Bližšie pozri: EU SILC 2016. Indikátory
chudoby a sociálneho vylúčenia. s. 9. Dostupné na: <http://zbw.eu/econisarchiv/bitstream/handle
/11159/826/EU_SILC_2016_Indikatory_chudoby_a_socialneho_vylucenia.pdf?sequence=1&isAllow
ed=y> [cit. 11.4.2018]
17 Hodnota sporu sa odvíja od minimálnej mzdy, ktorá v posledných rokoch rastie tak rapídne, že už
nemožno spor, ktorý sa približuje k sume 430 Eur považovať za bagateľný.
18 Rozsudok NS SR, sp. zn. 2 Sžo/33/2013, zo dňa 19. marca 2014.
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prihliadne najmä na to, či právo nezaniklo uplynutím času, či sa právo nepremlčalo a či je žiadateľ
schopný označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení, ktoré sú dôležité na zistenie skutkového
stavu.“
Dôvodová správa k Zákonu o právnej pomoci konkrétnejší návod na aplikáciu kritéria ZBS
neponúka, keďže obsahuje iba stručné konštatovanie, že „pri posudzovaní zrejmej bezúspešnosti
sporu centrum prihliada len na formálne preskúmanie odôvodnenosti návrhu žiadateľa. Keďže by
však nebolo žiaduce, aby zodpovedný orgán prejudikoval možný výsledok sporu z vecnej stránky, a
tým zasahoval do právomoci súdu, zamietnutie žiadosti o poskytnutie právnej pomoci z tohto dôvodu
bude prijateľné iba v zrejmých prípadoch, napr. uplynutie prekluzívnej lehoty.”19
Zatiaľ čo Zákon o právnej pomoci explicitne ako príklad uvádza premlčanie nároku,
v dôvodovej správe je zdôraznené, že zamietnutie žiadosti je prijateľné iba v zrejmých prípadoch,
napr. v prípade uplynutia prekluzívnej lehoty. Rozsah diskrečnej právomoci Centra nie je teda v tomto
prípade jednoznačný, pričom konkrétnejšie hranice, kedy už možno hovoriť o zrejmej bezúspešnosti
sporu, nastavila až judikatúra Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej v texte len „ÚS SR“) a NS
SR.
Úlohou Centra v žiadnom prípade nemôže byť suplovanie úlohy súdneho orgánu. Ak teda
existuje hoci len minimálne možnosť úspechu, Centrum by nemalo odoprieť žiadateľovi právo na
prístup k súdu. Preto sa Centrum musí vyhnúť prejudikovaniu možného výsledku sporu, tak ako to
vyplýva aj z dôvodovej správy k Zákonu o právnej pomoci.
Uvedené bolo zdôraznené ÚS SR v Náleze z apríla 2013, kedy ÚS judikoval, že „ide len o
formálne preskúmanie odôvodnenosti návrhu žiadateľa o poskytnutie právnej pomoci ako osoby v
materiálnej núdzi, čo v žiadnom prípade nie je možné stotožniť s právnym posúdením úspechu alebo
neúspechu sťažovateľa v merite veci, čo výlučne patrí do právomoci všeobecného súdu, ktorý vo veci
koná.“20
V recentnom rozhodnutí z mája 2017 NS SR uviedol, že o zrejmú bezúspešnosť sa jedná
najmä vtedy, ak „už zo skutkových tvrdení žiadateľa je nepochybné, že mu vo veci nemôže byť
vyhovené.“21
Proces posudzovania ZBS bol NS SR charakterizovaný vo viacerých rozhodnutiach, z ktorých
uvádzame Rozsudok z mája 2015, v ktorom NS SR vymedzil, že pod skúmaním ZBS rozumie „taký
skutkový stav veci, u ktorého Centrum pri dodržaní odbornej starostlivosti pri prvotnej analýze veci
postupom due dilligence neodporúča vstúpiť do sporu a hradiť náklady právnej pomoci.“22
Čo konkrétne teda môže Centrum ako správny orgán brať do úvahy? V Rozsudku z júla 2015
NS SR uviedol, že „za plne opodstatnené treba považovať oprávnenie správneho orgánu, aby skúmal,
či v konkrétnom prípade nejde u žiadateľa o zneužitie práva (šikana), alebo napr. či už zo skutkových
tvrdení žiadateľa (bez potreby vykonávať dokazovanie) nie je nepochybné, že jeho návrhu nemožno
vyhovieť napr. z dôvodu zániku práva uplynutím času alebo ak je v dôkaznej núdzi.“23
Z judikatúry NS SR možno syntetizovať aj ďalšie konkrétne dôvody, na základe ktorých môže
Centrum odmietnuť poskytnutie BPP. Dôvodmi, kedy nemôžeme hovoriť o žiadnom potenciálnom
úspechu sú neexistujúca právomoc súdu, nevyčerpanie všetkých dostupných možných
opravných prostriedkov24 a prípad, keď žiadateľ vyvracia skutočnosti, ktoré už boli záväzne
vyriešené v iných konaniach.25
Okrem demonštratívneho výpočtu troch dôvodov ZBS obsiahnutých v § 8 Zákona o právnej
pomoci,26 môžeme teda medzi dôvody ZBS na základe rozhodovacej činnosti zaradiť aj snahu

Dôvodová správa k Zákonu o právnej pomoci dostupná na: <http://www.justice.sk/kop/pk/2004
/pk04040_03.pdf> [cit. 12.4.2018]
20 Nález ÚS SR, sp. zn. II. ÚS 253/2013-24, zo dňa 25. apríla 2013.
21 Rozsudok NS SR, sp. zn. 8 Sžo/8/2016, zo dňa 25. mája 2017.
22
Rozsudok NS SR, sp. zn. 3 Sžo/42/2014, zo dňa 19. mája 2015.
23 Rozsudok NS SR, sp. zn. 3 Sžo/82/2014, zo dňa 1. júla 2015.
24 Rozsudok NS SR, sp. zn. 4 Sžo/66/2015, zo dňa 5. apríla 2016.
25 Rozsudok NS SR, sp. zn. 8 Sžo/249/2015, zo dňa 23. júla 2016.
26 Preklúzia, premlčanie, neschopnosť označiť dôvody na podporu svojich tvrdení.
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o zneužitie práva, neexistujúcu právomoc súdu, nevyčerpanie opravných prostriedkov a situáciu, keď
žiadateľ vyvracia skutočnosti, ktoré už boli záväzne vyriešené v iných konaniach.
K dôvodu neschopnosti označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení, ktorý Zákon
o právnej pomoci explicitne uvádza, je potrebné zdôrazniť názor NS SR, podľa ktorého „pri
posudzovaní schopnosti žiadateľa je správny orgán oprávnený posúdiť schopnosť žiadateľa tieto
dôkazy označiť, avšak bez ich následného vyhodnotenia v tom smere, či by navrhovateľ uniesol
dôkazné bremeno v konkrétnom konaní, nakoľko právne posúdenie veci - kvôli ktorej sa domáha
práva na poskytnutie právnej pomoci - patrí výlučne do právomoci súdu.“27
Premlčanie nároku považujeme za problematický a nie úplne jednoznačný dôvod na prijatie
záveru o ZBS. Nejednoznačnosť implicitne vyplýva jednak z vyššie uvedeného znenia dôvodovej
správy a súčasne je evidentná aj z rozhodovacej činnosti NS SR. Vo viacerých svojich rozhodnutiach
totiž NS SR uviedol, že „ustanovenie § 8 nepredstavuje taxatívny výpočet skutočností, na ktoré musí
odporca pri posudzovaní otázky zrejmej bezúspešnosti sporu prihliadať, avšak na konkrétne
skutočnosti, ktoré sú v uvedenom ustanovení výslovne uvedené, podľa názoru odvolacieho súdu, má
prihliadať vždy.“28
S uvedeným názorom NS SR sa nestotožňujeme z dvoch dôvodov. Tým prvým je skutočnosť,
že premlčanie nároku neznamená zánik práva, ale iba jeho oslabenie a zmenu charakteru nároku na
naturálnu obligáciu. Na premlčanie má súd prihliadať iba na základe aktívneho konania protistrany
v podobe uplatnenia námietky premlčania. Centrum nie je schopné posúdiť ZBS, pretože závisí len
od účastníka konania, či namietne premlčanie nároku alebo nie. Premlčaný nárok tak automaticky
neznamená zrejmú bezúspešnosť v konaní. Ak by tomu tak nebolo, stratilo by rozlišovanie medzi
premlčaním a preklúziou svoje opodstatnenie. Na podporu tohto tvrdenia uvádzame zrušovacie
rozhodnutie NS SR z októbra 2013, v ktorom súd konštatoval, že “samo uplynutie premlčacej doby
síce oslabuje právo žalobcu v občianskoprávnom konaní, avšak nemožno na základe neho vyvodiť
zrejmú bezúspešnosť. V opačnom prípade by išlo o zásah do konania, hraničiaci s narušením zásady
rovnosti strán v súdnom konaní, kedy centrum právnej pomoci ako tretí subjekt skúma premlčanie,
čím v konečnom dôsledku napomáha budovaniu obrany žalovaného bez toho, že by bolo jeho
zástupcom v konaní.“29
Druhým dôvodom je formulácia ustanovenia § 8 Zákona o právnej pomoci. V predmetom
ustanovení je totiž použité slovné spojenie „prihliadne najmä na...“. Z uvedeného, podľa nášho
názoru, vyplýva nie len demonštratívny charakter výpočtu dôvodov, ale tiež, že správny orgán na
uvedené dôvody len prihliadne, a teda má k dispozícii správnu úvahu aj v prípade, ak identifikuje
existenciu niektorého z demonštratívne uvedených alebo iných relevantných dôvodov.
ZÁVER
Existencia zrejmej bezúspešnosti sporu, ako negatívnej podmienky pre nepriznanie nároku na
právnu pomoc, má svoje opodstatnenie. Cieľom je zabezpečiť, aby nedochádzalo k zneužívaniu
systému BPP v prípade šikanóznych konaní a konaní, v ktorých neexistuje žiadna šanca na úspech.
Zároveň však táto podmienka so sebou nesie riziko, že správny orgán prekročí svoju právomoc
a nesprávne bude prejudikovať rozhodnutie súdneho orgánu, čím neoprávnene zasiahne do práv
a právom chránených záujmov žiadateľa.
V tejto súvislosti sme identifikovali dva hlavné problémy. Prvým je určenie hranice, kedy ide
zo strany Centra iba o formálne posúdenie žiadosti, a kedy „sa už správny orgán hrá na súd“. Druhým
problémom je, že Zákon v demonštratívnom výpočte dôvodov zrejmej bezúspešnosti uvádza taktiež
premlčanie nároku.
V súvislosti so stanovením hranice, pokiaľ môže Centrum aplikovať správnu úvahu, sme
analyzovali judikatúru NS SR a ÚS SR, pričom sme identifikovali tieto, ďalšie dôvody ZBS, na ktoré
môže Centrum prihliadať:
A. neexistujúca právomoc súdu,
4

Rozsudok NS SR, sp. zn. 8 Sžo/249/2015, zo dňa 23. júla 2016.
Napr. Rozsudok NS SR, sp. zn. 3 Sžo/82/2014, zo dňa 1. júla 2015, rozsudok NS SR, sp. zn. 4
Sžo/26/2015, zo dňa 4. novembra 2015 a Rozsudok NS SR, sp. zn. 8 Sžo/8/2016, zo dňa 25. mája
2017.
29 Rozsudok NS SR, sp. zn. 5 Sžo/56/2013, zo dňa 31. októbra 2013.
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snaha o zneužitie práva,
nevyčerpanie všetkých dostupných opravných prostriedkov,
tvrdenie protichodných skutočností žiadateľom, ktoré už boli záväzne vyriešené
v iných konaniach.
Pokiaľ ide o otázku premlčania, poukázali sme na interpretáciu NS SR, ktorú považujeme za
nesprávnu. Na základe vyššie uvedeného preto navrhujeme dve alternatívne možnosti riešenia. Tým
prvým je novelizácia § 8 Zákona o právnej pomoci v tom rozsahu, že premlčanie, ako dôvod zrejmej
bezúspešnosti sporu, bude z predmetného ustavenia vypustené.
Druhým riešením je prijatie zjednocovacieho stanoviska veľkého senátu NS SR k výkladu § 8
Zákona o právnej pomoci. Podľa nášho názoru je totiž predmetné ustanovenie potrebné vykladať tak,
že správny orgán môže, ale nemusí na demonštratívne uvedené a ďalšie,súdnou praxou
identifikované, dôvody prihliadať.
B.
C.
D.
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MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ MEDIACE V SOUDNÍM ŘÍZENÍ
SPRÁVNÍM
Tereza Chadimová
Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta
Abstract: The aim of this paper is to analyze the possibility of an introduction of the mediation in
Czech Administrative Law, especially in administrative proceedings. It is necessary to reflect on the
possibility of establishing the jurisdiction of the courts in administrative proceedings to order the
participants to the first meeting with the mediator – as the motivation to use the mediation. The
purpose of this paper is to demonstrate that the use of the mediation can represent the active role of
administrative authorities in complying with the principle of conciliation and with the principle of
cooperation, without limiting the functioning of the public administration as such. However, it is
important to emphasize that courts – as judicial control authorities - should know these conclusions,
because it is necessary for proper activities of the administrative authorities.
Abstrakt: Cílem příspěvku je kritický rozbor otázky, zda lze v oblasti soudního řízení správního
v českém právním prostřední nalézt prostor pro uplatnění mediace. Nezbytné se proto jeví zamyšlení
se nad samotnou možností zakotvení pravomocí soudů nařídit účastníkům první setkání s
mediátorem, a tím je tak motivovat k využití mediace jako nástroje k narovnání jejich konfliktů. Ambicí
příspěvku je tak zejména představit mediaci jako nástroj, který může najít uplatnění v oblasti
správního práva, a současně také vytyčit oblasti, kde by využití mediace mohlo být do budoucna
přínosem. Účelem je tak zejména demonstrovat, že využití mediace může představovat aktivní roli
správních orgánů při naplňování zásady smírného postupu a zásady spolupráce, aniž by docházelo
k omezování fungování veřejné správy jako takové; kdy právě soudy by měly dbát na to, aby dané
zjištění bylo aplikováno do praxe, a mohly tak svou, nejen judikaturní, činností vést správní orgány k
smírnému řešení konfliktů.
Key words: Mediation in public administration; Mediation in administrative proceedings; Judicial
control of public administrative.
Klíčová slova: Mediace ve veřejné správě; Mediace ve správním řízení soudním, Soudní kontrola
veřejné správy.
ÚVOD
V dnešní době je téměř nezpochybnitelné, že mediace, jako státem uznávaná metoda
zprostředkovaného řešení sporů, je efektivním nástrojem řešení konfliktů v nejrůznějších oblastech.
Pokud je cílem příspěvku zamyšlení se nad možností využití mediace v soudním řízení správním
v českém právním prostředí1, je nutné se nejprve obeznámit s možností mediace ve správním právu
obecně. V současné době je mediace v českém právním řádu upravena, co se týče soukromého
práva, díky zákonu č. 202/2012 Sb., o mediaci (dále jen „ZoM“). Co se týče práva veřejného, objevuje
se v trestně-právní praxi, kde je mediace zakotvena zákonem č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační
službě, a je tak garantována Probační a mediační službou České republiky. Ve správně-právní oblasti
se na první pohled může jevit, že neexistuje právní zakotvení mediace, je však nutné mít na paměti,
že ze samotného ZoM nevyplývá žádné omezení, pro jaké oblasti lze mediaci podle tohoto zákona
využít (výjimku však tvoří trestní věci, kdy důvodová zpráva k ZoM v komentáři k § 2 odkazuje přímo
na zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě).2 Hovoří se pouze o řešení konfliktu, a je
tak nutné se v této fázi přiklonit k závěru, že ZoM může za určitých podmínek nalézt své využití i
v právu správním.
1

Pozn.: s ohledem na vysokou podobnost rozebíraných institutů a obecně úpravy správního
soudnictví na Slovensku, článek může být inspiračním zdrojem rovněž pro Slovenskou právní úpravu.
2 Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna. Vládní návrh na vydání zákona o mediaci a
změně některých zákonů (důvodová zpráva).
1
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Tento názor, tedy že veřejná správa může být vhodným prostorem pro mediaci, potvrzuje i
skutečnost, že Výbor Ministrů Rady Evropy přijal Doporučení Rec(2001)9 o uplatňování alternativních
řešení sporů ve veřejné správě, v rámci kterého mezi jednu z alternativ využitelných pro konflikty mezi
správními orgány a soukromými osobami řadí i mediaci. „Ačkoli doporučení není závazné pro členské
státy (nemá povahu mezinárodní smlouvy), přesto většina doporučení je v členských státech Rady
Evropy striktně respektována“.3
Využívání mediace (a jiných forem alternativního řešení sporů) je doporučováno nejen
s ohledem na zatíženost soudů, ale i s ohledem na skutečnost, že soudní řešení sporů plynoucích
z konfliktů ve veřejné správě nemusí být vždy nejvhodnějším řešením, a dále také s ohledem na
skutečnost, že rozšíření využívání alternativních prostředků může přiblížit správní orgány, resp. celou
veřejnou správu, blíže veřejnosti, čímž může zároveň přispět k naplňování principů dobré správy.
Rec(2001)9 současně upozorňuje na určité mantinely použití alternativních prostředků, a to
zejména na nutnost bezpodmínečného zakotvení jasných procesních pravidel využívání, tedy mj. i
mediace, ve správně právních předpisech, jež jednak budou garancí nezávislosti, nestrannosti a
transparentnosti, a jednak budou také zárukou, že se adresáti veřejné správy o možnosti použití
těchto prostředků zavčas dozví. Rec(2001)9 zdůrazňuje, že pro posílení právní jistoty je dále účelné,
aby dohody, které budou těmito prostředky dosaženy, byly podkladem pro rozhodování správních
orgánů či soudů, a rovněž napovídá, v jakém rozsahu by alternativní prostředky měly být používány.
Rec(2001)9 poukazuje zejména na konflikty vyplývající ze správních aktů správních orgánů,
z veřejnoprávních smluv, odpovědnosti a konfliktů souvisejících s peněžitými nároky (tj.
kompenzačních sporů), když současně je dodáno, že vhodnost použití alternativních prostředků pro
další případy je třeba posuzovat dle konkrétních okolností případu (resp. konfliktu).
Za podstatnou považuji skutečnost, že Rec(2001)9 rozlišuje použití alternativních prostředků
na dvě skupiny, kdy mediaci je dán dle mého názoru speciální význam, neboť je využitelná pro obě z
nich. První skupina zahrnuje ty prostředky, které mají předcházet vzniku soudních sporů mezi
správními orgány a spravovanými subjekty. Druhá skupina naproti tomu představuje ty, jež lze využít
po vydání meritorního rozhodnutí správního orgánu, a jsou tedy určitým prostředkem nápravy.
Doporučení navíc poukazuje i na možnost zakotvit využití určitých prostředků, mj. i právě
mediace, buď jako předpoklad přístupu k soudu (předpoklad pro zahájení soudního řízení),
anebo jako pravomoc soudů navrhnout využití těchto prostředků (myšleno mj. také mediaci).4
Na základě výše uvedené stručné analýzy a rozebraných východisek lze ospravedlnit závěr, že
teoreticky lze mediaci v oblasti veřejné správy využít. Dále je však nutné zvažovat, zda si lze mediaci
ve veřejné správě představit z praktického hlediska. Pokud dojdeme ke kladné odpovědi, je na místě
i zamyšlení se nad konkrétní podobou zakotvení institutu mediace v právních předpisech, kdy právě
z povahy věci správní soudnictví může výše naznačená doporučení do svých předpisů přirozeně
inkorporovat
OBECNÁ VÝCHODISKA SPRÁVNÍHO PRÁVA VE VZTAHU K MEDIACI (MEDIOVATELNÉ
KONFLIKTY VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ)
Pokud vycházíme z pojmu mediace jako nástroje pro řešení konfliktů, mělo by nejprve dojít
k identifikování konfliktů ve veřejné správě vhodných pro mediaci, resp. ke zjištění, zda lze vůbec o
existenci konfliktu v této oblasti hovořit. Pokud slovo konflikt (synonymum např. spor, neshoda,
nesoulad, nesouhlas) lze vyložit jako střetnutí se snah, názorů, postojů, přesvědčení dvou či více
stran, které se navzájem zcela nebo do určité míry vylučují,5 je třeba se zamyslet nad tím, kde
konkrétně v podmínkách veřejné správy, jež je mj. charakteristická mocenským a autoritativním
rozhodováním správních orgánů, můžeme spatřovat konflikt dvou či více subjektů, který bude vhodné
a účelné vyřešit a zvládnout nedirektivní cestou, a kde tedy asymetrický vztah mezi veřejnou správou
a jejími adresáty dovolí vytvořit prostor pro vznik všeobecně přijatelné dohody. Jelikož správní činnost
má veřejnoprávní charakter, prostor pro mediaci nemůže být určen paušálně, ale povahou té které
2

SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo, s. 465-469.
Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy zn. Rec (2001)9, o uplatňování alternativních řešení sporů
ve veřejné správě.
5 KŘIVOHLAVÝ, J. Mezilidské vztahy a jejich proměny v mediaci. In: HOLÁ, L. Mediace a možnosti
využití v praxi, s. 17.
3
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správní činnosti, kdy lze uzavřít, že z povahy věci půjde o takovou činnost veřejné správy, kde správní
orgán může například uplatnit diskreční pravomoc anebo kde bude vykládat neurčitý právní pojem.
Lze shrnout, že pro veřejnou správu, kterou můžeme obecně nazvat jako spravování věcí
veřejných, je jednoznačně charakteristické, že musí být vykonávána ve veřejném zájmu. Jak plyne z
výše uvedeného, problematika veřejného zájmu nemá jednoznačné řešení, a proto určení
převažujícího veřejného zájmu přináší dle mého názoru ve světle této práce mnohé/časté konflikty.
Přestože nechci zpochybnit, že veřejný zájem je klíčový pro celou oblast správního práva, neboť jeho
ochrana je v podstatě smyslem existence veřejné správy, domnívám se, že je nutné si uvědomit, že
ochrana veřejného zájmu neznamená slepě a jednostranně odůvodňovat správní činnost neurčitým
pojmem „veřejný zájem“. Tato obligatorní zákonná povinnost vytváří spíše závazek správních orgánů
učinit všechny kroky k tomu, aby klíčový veřejný zájem v dané věci dostal patřičné ochrany, aniž by
žádný jiný zájem nebyl neoprávněně upozaděn či nepřiměřeně zkrácen. Předmětem konfliktů, které
by měly být „mediovatelné“, jsou tedy dle mého názoru takové, kde dochází ke střetu různých zájmů,
veřejných i soukromých. Můžeme si tak představit tři skupiny konfliktů – konflikt mezi zájmem
soukromým a zájmem veřejným, konflikt mezi veřejnými zájmy a konflikt mezi zájmy soukromými.
Tento názor opírám o fakt, že ve správním právu uznávaná zásada smírného řešení (resp.
zásada smírného odstranění rozporů, § 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, dále jen „SŘ“)6,
dopadá jak na situaci, kdy se vyskytuje rozpor mezi správními orgány, tak stejnou měrou však dle
mého názoru dopadá i na situaci, kdy existuje rozpor mezi jednotlivými účastníky správního řízení.
Na tomto místě považuji za vhodné podotknout, že tuto zásadu je navíc možné považovat za určitý
„odrazový můstek“, proč by mediace měla být začleněna do správního práva jako prostředek, kterým
účelně naplňovat formy veřejné správy. Ve SŘ je tato zásada vyjádřena určitou aktivní úlohou
správního orgánu, který by se měl – pokud to povaha věci umožňuje – pokusit o smírné odstranění
rozporů, které brání řádnému projednání a rozhodnutí dané věci. § 5 SŘ tak stanoví preferenci
smírného řešení věci, když pod tímto nelze myslet pouze na smír upravený v § 141 odst. 8 SŘ (smír
v rámci sporných řízení) nebo shodu o procesních otázkách. Jedná se totiž i o tzv. „procesní smír“,
kdy ten se může týkat rozporů ve skutkových tvrzeních mezi správním orgánem a adresátem veřejné
správy (účastníky řízení) anebo účastníky řízení navzájem, ale rovněž mezi dotčenými správními
orgány, například ohledně jejich závazných stanovisek, kdy odstraňování rozporů (konfliktů) může
zamezit případným sporům, jež by se řešily dle § 136 odst. 6 SŘ. Podle této zásady se autoritativní
postup správních orgánů uplatní až na posledním místě, tedy má nastoupit tehdy, nezdaří-li se v rámci
postupů správních orgánů uplatnit řešení smírné. Smírné vyřízení věci je totiž považováno za
efektivnější řešení. V neposlední řadě chci uvést, že, přestože znění § 5 SŘ primárně směřuje do
správního řízení, v souladu s principem dobré správy, který je rozebrán níže, a v souladu s tím, že
zásady správní činnosti jsou závazné obecně pro veškerou správní činnost, se domnívám, že je nutné
vykládat tuto zásadu tak, že se vztahuje na veškerou činnost veřejné správy, tedy nejen správní řízení,
ale i na další postupy veřejné správy (např. opatření obecné povahy…).
Konflikt mezi zájmem soukromým a zájmem veřejným
Konflikty mezi zájmem soukromým a zájmem veřejným se mohou týkat rozporů ve skutkových
tvrzeních mezi správním orgánem a adresátem veřejné správy (účastníky řízení) Správní orgán se
díky mediaci může snažit vyslyšet každý relevantní hlas. Pomocí mediace mohou dát správní orgán
najevo, že jsou připraveny a ochotny najít transparentní řešení společně s každým potenciálním
adresátem veřejné správy, resp. dotčenou osobou, s níž přichází do kontaktu – a případného konfliktu
– neboť právě užití mediace může zajistit tu nejlepší výchozí pozici pro činnost veřejné správy. Půjde
tedy o rozmanitou skupinu případů, kdy jejich mediovatelnost bude vždy záležet na konkrétních
okolnostech. Jako typový příklad lze uvést konflikty plynoucí z územního a stavebního řízení (např. v
rámci rozhodování o (dodatečném) povolení stavby), územního plánování (např. zakotvení povinnosti
mediace, resp. facilitace, v určité fázi při přijímání opatření obecní povahy de lege ferenda),
vyvlastňovacího řízení (s ohledem na vysokou společenskou citlivost transparentního vyvažování
zájmů je dle mého názoru mediace na místě) nebo v oblasti školství, oblasti služebního poměru či
přestupkového řízení.
2.1

6

JEMELKA, L. a kol. Správní řád. Komentář, s. 43.
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Do této kategorie rovněž můžeme řadit konflikty plynoucí z veřejnoprávních smluv
subordinačního typu (směřuje na výkon veřejné správy; mohou být uzavírány namísto vydání
vrchnostenského aktu (správního aktu sensu stricto)).
Konflikt mezi dvěma soukromými zájmy
Mezi mediovatelné konflikty dvou soukromých zájmů osobně řadím ty konflikty, jež vyplývají
z řízení, ve kterých se rozhoduje ve věcech, v rámci kterých se v praxi vyskytují konflikty mezi
účastníky řízení, konkrétně může jít o stavební řízení či například některá přestupková řízení, kde
mnohdy by právě zprostředkovaná komunikace těchto subjektů během mediace mohla existující
konflikt urovnat.
Podstatnou oblastí konfliktů, kterou řadím do této kategorie, jsou konflikty, jež jsou řešeny
v rámci sporných řízení. Tvrzení, že mediovatelné jsou konflikty plynoucí ze sporného řízení,
podkládám zejména skutečností, že v těchto řízeních je možné použití institutu uzavření smíru (§ 141
odst. 8 SŘ). Jeho úprava nám napovídá, kde veřejná správa již nyní akceptovala, že k řešení věci lze
dospět v rámci alternativního řešení sporu. Oblasti, kde zákonodárce vlastně nepřímo sám vytváří
prostor pro využití mediace, je tedy oblast sporů, konfliktů, které vyplývají z veřejnoprávních smluv, a
dále sporů vyplývajících ze soukromoprávních vztahů. Obecně k řešení takovýchto případů je
samozřejmě typicky příslušným soud a jde pouze o výjimky, odůvodněné zejména vysokými nároky
na specifické odborné znalosti rozhodujících osob, kdy správnímu orgánu je tato agenda svěřena
(např. některé spory vyplývající ze zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ze zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, kdy je možné, že problematika naroste s nově přijatým
Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 679/2016 o ochraně osobních údajů, které
bude účinné od 25. května 2018, či ze zákona č. 458/2000 Sb., Energetický zákon). Rovněž do této
kategorie můžeme řadit konflikty plynoucí z veřejnoprávních smluv uzavíraných mezi adresáty veřejné
správy (obsahem smluv může být přenos veřejnoprávní povinnosti, součinnost při plnění
veřejnoprávní povinnosti, ale také smír či jiná dohoda k odstranění rozporů nebo nejasností).
2.2

Konflikt mezi dvěma veřejnými zájmy
Konflikty dvou či více správních orgánů mohou vznikat zejména při kolizi veřejných zájmů, kdy
správní orgány mohou za převažující veřejný zájem spatřovat jiný. Obecně může jít zejména o
konflikty v oblasti výstavby, kde stavební úřady mohou narážet na kolizi s veřejným zájmem na
ochranu životního prostředí (např. výstavba obchodních center, letišť, dálnic, skládek odpadu apod.)
nebo se zájmem na zachování a ochranu stavebních památek (např. přestavba historických staveb,
výstavba obchodních center v centru měst apod.). Názornými příklady jsou zejména dotčené orgány
ve stavebním řízení, kdy do činnosti stavebního úřadu mohou ve specifických případech zasahovat
svými úkony (např. souhlas pro rozhodnutí stavebního úřadu, souhlas se závazným stanoviskem aj.)
– jedná se např. o Úřad pro civilní letectví (dle § 40, 41 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním
letectví), o drážních správní úřad (dle § 54, 55 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb.), o plavební úřad (dle
§ 39 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě), o tzv. památkářský úřad (dle § 11 odst. 3
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči) aj. Hypoteticky konflikty dvou veřejných zájmů rovněž
mohou vyplývat z veřejnoprávních smluv koordinačního typu, přičemž do této skupiny konfliktů bych
v neposlední řadě zařadila i tzv. kompetentní spory.
2.3

UPLATNĚNÍ MEDIACE V SOUDNÍM ŘÍZENÍ SPRÁVNÍM
Jelikož ambicí tohoto příspěvku není vytyčit komplexní užití mediace ve správním právu, ale
pouze v oblasti soudního řízení správního, následující řádky se zaměří právě na možnosti ukotvení
mediace v procesních předpisech, i když na tomto místě podotýkám, že je při posouzení následujícího
textu dbát skutečnosti, že ne všechna správní řízení jsou pro mediaci vhodná.
Pokud tedy vycházíme z předpokladu, že ve správním právu, resp. ve správním řízení, se
mohou vyskytovat mediovatelné konflikty, je nezbytné se zamyslet, jak využití mediace, jako způsobu
mimosoudního řešení konfliktů, stranám umožnit. Pokud totiž dojde k tomu, že ve fázi správního řízení
dojde ke konfliktu, kdy strany v této fázi mediaci nevyužijí, a následně se proto obrátí se správní
žalobou na soud, jeví se jako praktické zamyšlení se nad slučitelností zakotvení mediace buď jako
předpokladu přístupu k soudu (tj. pro zahájení soudního řízení) anebo nad ukotvením pravomoci
soudců navrhnout stranám účast na mediaci tak, jak navádí znění Doporučení Rec(2001)9 o
uplatňování alternativních řešení sporů ve veřejné správě (viz výše).
3
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Mediace jako předpoklad přístupu k soudu
Jednou z možností, jak do procesních předpisů aplikovat mediaci, či dokonce její využívání
vynucovat, je zakotvit využití mediace jako procesní podmínku ochrany práv - využití soudní ochrany.
Podmínka využití mediace by tak představovala v podstatě projev zásady subsidiarity soudního
přezkumu, kdy řízení ve správním soudnictví by tak bylo koncipováno až jako následný prostředek
ochrany veřejných subjektivních práv pro případy, kdy by využití možnosti mediace nebylo úspěšné.
Nutnost využití mediace, tedy zprostředkované komunikace, ještě před začátkem soudního řízení by
byla jistě efektivním prostředkem, jak účastníky řízení přimět ke kooperaci, a tím pádem je odradit od
zbytečných a neúčelných soudních řízení. Mediaci v této fázi si totiž představuji zejména jako určitou
prezentaci argumentů účastníků, na základě, kterého by pak buď správní orgán mohl své rozhodnutí
změnit či zrušit, anebo naopak by mohlo dojít k přesvědčení účastníka řízení, aby rozhodnutí
správního orgánu akceptoval, porozuměl mu a netrval tak na iniciaci zbytečného soudního sporu.
Tato cesta by byla jistě přinejmenším rovněž i vysoce hospodárná, neboť už totiž samotné zahájení
soudního řízení doprovází celá řada procesních úkonů ze strany soudu. 7 Přestože se tedy zdá, že
tato verze zakotvení mediace je jen přínosná, je nutné se zamyslet současně nad minimálně dvěma
překážkami vyvracející dle mého názoru nekritický optimismus z tohoto možného modelu.
Prvním z nich je skutečnost, že tato varianta nekoresponduje se základní premisou mediace,
kdy ta by měla být využívána každou ze stran na základě svobodné vůle, zcela dobrovolně. Je
samozřejmě možné nastavit jako podmínku přístupu k soudu pouze první setkání s mediátorem, jak
je naznačeno v předchozím odstavci, ovšem je otázkou, zda paušální uplatnění mediace pro každý
možný spor ve správním řízení není nepřiměřenou překážkou pro uplatnění práva přístupu k soudu.
Druhou z hypotetických překážek může představovat záruka zákonnosti, kterou představuje
soud, jenž v případě „nařízené mediace“ by výslednou dohodu schvaloval – resp. by v případě
inkorporace mediace do stávající úpravy případnou dohodu o mediaci považoval jako „uspokojení
žalobce“ a postupoval by procesně tak, že by zahájené řízení usnesením zastavil. V případě, že by
bylo možné dojít k dohodě v předsoudní fázi, nedošlo by k využití soudu jako kontrolora zákonnosti.
3.1

Pravomoc soudů stranám nařídit první setkání s mediátorem
Druhou možností, jak mediaci ve správním soudnictví aplikovat, je možnost jejího využití
v průběhu soudního řízení, kdy právě soudům by byla svěřena pravomoc zvažovat a rozhodovat,
které konflikty plynoucí z podaných správních žalob by bylo vhodné mediovat.
Inspiraci, jak by tento proces nařizování mohl vypadat, je možné čerpat z jiných procesních
předpisů, kde mediace je využívána, např. ze zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen
„OSŘ“), jehož ustanovení z první a třetí části lze, nestanoví-li zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád
správní (dále jen „SŘS“) jinak, v souladu s § 63 SŘS přiměřeně použít. S tím souvisí i návrh, aby byla
ve předpisech správního soudnictví zakotvena pravomoc soudů usnesením (proti němuž není
odvolání přípustné) nařídit nikoliv mediaci, nýbrž první setkání s mediátorem (pozn. rozsah 3 hodin,
jako je v § 100 odst. 2 OSŘ, rovněž považuji za vhodný). Je nutné totiž brát v potaz, že účelem prvního
setkání není provést mediaci účastníků, nýbrž seznámení účastníků řízení s principy, výhodami a
účelem mediace a také zjištění, zda by případně účastníci řízení byli nakloněni možnému provedení
mediace. Tímto mezikrokem je výrazným způsobem chráněn jeden ze základních principů mediace,
a to dobrovolnost. V žádném případě totiž není žádoucí, aby ve snaze mediaci prosadit do správně
právních předpisů, došlo k ignoraci samotné podstaty mediace jako takové. Mediace by tak byla
zahájena nikoliv rozhodnutím soudu, ale teprve uzavřením smlouvy o provedení mediace, přičemž by
nic nebránilo účastníkům tuto smlouvu podepsat rovnou na prvním setkání s mediátorem.
Zde je důležité podotknout, že usnesení o nařízení prvního setkání s mediátorem by mělo být
spojeno s usnesením o přerušením řízení ve smyslu § 48 SŘS a s účinky s přerušením souvisejícími
(zejm. nekonají se jednání a dochází ke stavění lhůt – neběží ani zákonné, ani soudcovské lhůty).
Přerušení by mělo být určeno na konkrétní dobu, kdy maximální doba přerušení 3 měsíců tak, jak
stanoví OSŘ, by i ve správních konfliktech měla být přiměřená. Usnesení o nařízení prvního setkání
s mediátorem by samozřejmě mělo obsahovat kontaktní údaje (jméno, sídlo, elektronická adresa,
telefon) na vybraného mediátora ze strany soudu (resp. mediátora zvoleného dle předem daných
3.2

MOLITORIS, P. Konsenzuálne prostriedky alternatívneho riešenia sporov v správnom konaní, s.
127 - 128.
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pravidel, jak je to obdobně u soudem ustanovených advokátů) a termín, v jakém jsou účastníci povinni
navázat s mediátorem kontakt.
Co je podstatné, je posouzení otázky, kdy by soud měl využít tuto svou pravomoc nařídit první
setkání s mediátorem. Domnívám se, že i zde, stejně jako v OSŘ, 8 by soudce měl nařídit takové
setkání, je-li to vhodné a účelné – tedy pokud to dovoluje povaha věci (tj. problematika vymezení
mediovatelných konfliktů ve správním řízení, viz výše).
Jak soud ovšem zjistí, že předmětný spor – konflikt – je mediovatelný? Je totiž nutné zdůraznit,
že k nařizování prvních setkání by nemělo docházet mechanicky a bez bližšího seznámení se s
případem, neboť to by mohlo v konečném důsledku řešení jenom zdržet a zvyšovat náklady na vedení
sporu. V souvislosti s výše uvedeným považuji za relevantní se zamyslet nad tím, zda by nebylo
užitečné pro lepší posouzení mediovatelnosti věci soudem zakotvit do SŘS rovněž i určitou obdobu
„přípravného řízení / jednání“ dle OSŘ nebo „předběžného projednání obžaloby“ dle zákona č.
141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním (trestní řád). Jednalo by se o tzv. předběžné
projednání žaloby.9 Soud by totiž v případě zavedené pravomoci nařizovat první setkání
s mediátorem hrál jedinečnou roli – neboť on, po zhodnocení předložených návrhů, by si mohl udělat
poměrně jasnou představu o tom, zda by nařízení prvního setkání s mediátorem bylo přínosné – tj.
„účelné a vhodné“ a odhadnout tak perspektivu konfliktu, resp. sporu. Nařízení mediace v této
předběžné fází by tak vedlo k vyšší rychlosti, efektivnosti a hospodárnosti řízení.
Co ovšem se samotným výsledkem úspěšné mediace – tj. s mediační dohodou? Nabízející se
možností, s ohledem na aktuální úpravu SŘS, by byla dohoda, která, po jejím schválení soudem – by
vedla k uspokojení žalobce ve smyslu § 62 SŘS.10 Následně by tak dle mediační dohody buď správní
orgán (resp. jiný účastník řízení) postupoval a uspokojil tak druhého účastníka řízení, tj. postupoval
by dle § 153 SŘ, anebo by například napadené rozhodnutí respektoval či jinak akceptoval procesní
stanovisko druhého účastníka.11 Schválení mediační dohody by současně představovalo soudní

§ 100 odst. 2 OSŘ: Je-li to účelné a vhodné, může předseda senátu účastníkům řízení nařídit první
setkání se zapsaným mediátorem (dále jen „mediátor“) v rozsahu 3 hodin a přerušit řízení, nejdéle
však na dobu 3 měsíců. Pokud se účastníci bez zbytečného odkladu nedohodnou na osobě
mediátora, vybere jej ze seznamu vedeného ministerstvem předseda senátu. Po uplynutí 3 měsíců
soud v řízení pokračuje. První setkání nelze nařídit po dobu platnosti předběžného opatření ve věcech
ochrany proti domácímu násilí.
9 MOLITORIS, P. Konsenzuálne prostriedky alternatívneho riešenia sporov v správnom konaní, s.
142.
10 Pozn.: v případě zavedení institutu nařízení prvního setkání s mediátorem by muselo dojít
k legislativním úpravám navazujících ustanovení, např. i § 62 SŘS tak, aby subjekt, jenž bude
uspokojovat žalobce, nebyl jen správní orgán, a aby tak institut uspokojení žalobce mohl být uplatněn
i u řízení o konfliktech zájmů soukromých.
11 § 153 SŘ Uspokojení účastníka po podání žaloby ve správním soudnictví
(1) Domáhá-li se žalobce ve správním soudnictví
a) zrušení rozhodnutí správního orgánu, lze jej uspokojit změnou nebo zrušením tohoto rozhodnutí v
přezkumném řízení,
b) vyslovení nicotnosti rozhodnutí správního orgánu z důvodů uvedených v § 77 odst. 1, lze jej
uspokojit vyslovením nicotnosti rozhodnutí,
c) vyslovení nicotnosti rozhodnutí správního orgánu z jiných důvodů, než které jsou uvedeny v § 77
odst. 1, lze jej uspokojit vydáním rozhodnutí nebo postoupením věci, pokud žalovaný správní orgán
není k vydání rozhodnutí příslušný; při vydávání rozhodnutí postupuje podle § 102,
d) snížení trestu nebo upuštění od trestu uloženého rozhodnutím správního orgánu, lze jej uspokojit
vydáním nového rozhodnutí.
(2) K řízením podle odstavce 1 je příslušný žalovaný správní orgán. Vydat rozhodnutí může jen se
souhlasem nadřízeného správního orgánu; v případě, že je třeba před vydáním rozhodnutí doplnit
řízení, je souhlasu nadřízeného orgánu zapotřebí již k zahájení řízení. Rozhodnutí nesmí měnit práva
nebo povinnosti ostatních účastníků založené žalobou napadeným rozhodnutím, ledaže s tím vyslovili
souhlas. Sdělí-li žalobce soudu, že je uspokojen, platí, že se vzdal práva na odvolání nebo rozklad;
právo podat odvolání nebo rozklad nemají ani ostatní účastníci. Právní moci nabývá rozhodnutí
žalovaného správního orgánu vydané podle odstavce 1 dnem právní moci rozhodnutí soudu o
8
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kontrolu veřejné správy, neboť soud by danou dohodu přezkoumával zejména s ohledem na její
zákonnost, a současně s ohledem na ochranu veřejného zájmu a práva a povinnosti třetích osob
třetích osob.
Výše uvedené řádky navíc nepřímo naráží na skutečnost, že přestože současné české procesní
předpisy nevyužívají mediaci, mají zakotven určitý smírčí institut – tzv. institut uspokojení žalobce (§
62 SŘS),12 kdy za jeho smyslem můžeme vidět jednak cíl umožnit v dané věci správnímu orgánu
vydat nové rozhodnutí nebo opatření, popřípadě provést jiný úkon ve prospěch navrhovatele (tj.
ochrana subjektivních práv ve správním soudnictví), adresáta veřejné správy, a to v průběhu řízení
před soudem; a jednak cíl zabránit samotnému zbytečnému jednání před soudem, neboť tento institut
spočívající v odstranění příčiny je jedním ze způsobů skončení věci. Presumuje se, že k uspokojení
se rozhodne sám správní orgán, resp. na návrh navrhovatele, který podal správní žalobu. 13 Co je
ovšem podstatné, je fakt, že zákonodárce neřeší, jak by vlastně měl případně správní orgán dospět
k tomu, že je na místě náprava jeho postupu (odpůrce uzná svou chybu a napraví ji). Možným
návodem, jak výše uvedeného dosáhnout, může být právě nařízení prvního setkání s mediátorem
tak, jak je uvedeno výše. Mám za to, že pokud by byla ukotvena pravomoc soudců navrhnout stranám
účast na mediaci, pokud by soud jako orgán kontroly veřejné správy viděl možnost ve smírném
vyřešení věci, domnívám se, že tento institut by mohl lépe dosáhnout cílů, za jejichž účelem byl
vytvořen (odbřemenění, hospodárnost, rychlost, efektivita a subsidiarita soudní ochrany).
ZÁVER
Subjekty veřejné správy nemusí na první pohled spatřovat v mediaci nástroj, který by měl být
na poli veřejného práva uplatňován. Může být poukazováno zejména na to, že „zákon hovoří jasně“.
Je však vhodné si uvědomit, že zákony v prvé řadě garantují občanům, že mohou hájit svá práva v
soudně přezkoumatelném procesu. Není nikde zakázáno snažit se více o dosažení shody mezi
veřejným a soukromým zájmem, pokud je současně zachováno zákonem uložené minimum. Mediace
tak může napomoci odstoupit od konfliktního pojetí, kdy účastníci hájí „svá práva“ k pojetí
konstruktivnímu, tj. k nalézání kvalitních řešení, neboť pouhé formalistické plnění legislativních
požadavků nemusí vždy vést k nejefektivnějšímu řešení, jež by znázorňovalo veřejný zájem. Já
osobně vycházím z přesvědčení, že mediace může být efektivním nástrojem i pro správní právo,
neboť může představovat aktivní roli správních orgánů při hledání řešení ve smyslu veřejného zájmu.
Jde o nástroj, pomocí kterého správní orgány mohou dát najevo, že jsou připraveny a ochotny najít
transparentní řešení jak mezi sebou (kolidující zájmy mezi správními orgány), tak společně s každým
potenciálním adresátem veřejné správy, s nímž přichází do kontaktu – a případného konfliktu. Jsem
přesvědčena, že mediace, či případně jiná podobná forma alternativního řešení sporu, jako je např.
facilitace, může být jedním z funkčních prostředků, který dokáže zajistit, aby správní orgán byl natolik
obeznámen s různými názory a zájmy ostatních subjektů, tedy že mediace zajistí tu nejlepší výchozí
pozici pro veřejno(s)právní činnost, jež bude splňovat veškerá zákonná kritéria a požadavky, které
jsou na ni kladeny.
Na druhou stranu vnímám, že ačkoliv najít smír ve všech oblastech práva, a tedy
společenského života, je potřebné a důležité, tato snaha je v praxi těžko prosaditelná. Správní orgány
nejsou povinny ani nijak motivovány mediaci v oblastech svého působení využívat. Bez pochyb lze
uvést, že nezbytným předpokladem pro efektivní a prospěšné využívání mediace, je vytvoření
vhodného právního prostředí, kde bude mediace moci být skutečně uplatňována. Z tohoto důvodu je
proto nezbytné se zamyslet, zda a jakou formou zakotvit povinnost správního orgánu zvážit použití
mediace a zda právě soudy mohou být tou instancí, která je k tomuto bude motivovat. Navíc lze
dovodit, že k tomu, aby správní orgány převzaly ideu využití mediace jako projevu aktivní role
správních orgánů při naplňování zásady smírného postupu a zásady spolupráce, by bylo vhodné, aby
tyto závěry reflektovaly právě zejména soudy, tedy představitelé soudní kontroly veřejné správy.
Aby se zabránilo, či alespoň pokusilo eliminovat, neochotě správních orgánů – a celkově
účastníků řízení – využívat mediaci, je nezbytné, aby se o využití mediace aktivně prosazovaly soudy.
Neboť kdo jiný než soud (pozn.: vedle zákonodárce), jako představitel soudní kontroly veřejné správy,
4

zastavení řízení o žalobě. Přezkumné řízení proti tomuto rozhodnutí žalovaného správního orgánu
není přípustné.
12 JEMELKA, L. a kol. Soudní řád správní. Komentář, s. 468-473.
13 BLAŽEK, Tomáš a kol. Soudní řád správní, komentář k § 62 SŘS [online].
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by svou nejen judikaturní činností měl strany vést k využívání efektivního a prospěšného nástroje,
kterým mediace bezesporu může v určitých druzích konfliktů být. Je ovšem jisté, že bez změny
legislativy za účelem jasné regulace, využívání mediace v SŘS časté nebude. Proto považuji za
důležité přinejmenším zamyšlení se odborné veřejnosti nad návrhy v tomto příspěvku uvedené - za
možnou variantu zakotvení mediace do správního soudnictví, kdy jak varianta první, spočívající
v zavedení mediace jako předpokladu přístupu k soudu, tak varianta druhá, směřující k zakotvení
pravomoci soudů stranám nařídit první setkání s mediátorem, mají svá pro a proti.
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MOŽNOSTI SOUDNÍHO PŘEZKUMU ČINNOSTI OMBUDSMANA
Anna Chamráthová
Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Abstract: Ombudspersons are one of the common monitoring mechanisms over the public
administration whose opinions can have a huge impact on it. However, it is assumed that the opinions
are excluded from judicial review due to them not being legally binding. The goal of this paper is to
argue the correctness of the conclusion. The correctness of the outputs and opinions of
ombudspersons is in any event possible to have judicially reviewed indirectly, during proceedings
which the opinions of an ombudsman are presented as a support of the argumentation of either
participants or the court in. Nevertheless, in some exceptional cases a direct review is possible, i. e.
the action is filed against an opinion or an output of an ombudsman. The paper first deals with
possibilities of indirect judicial review of outputs and opinions of ombudspersons and then focuses on
the analysis of situations when the direct review is possible. It concentrates on the Czech Public
Defender of Rights but takes into account the comparison with selected similar institution.
Abstrakt: Ombudsmani jsou jedním z běžných kontrolních systémů ve veřejné správě, jejichž závěry
mohou mít na její fungování zásadní dopad. Vzhledem k právní nezávaznosti jejich výstupů se však
obecně předpokládá, že tyto výstupy jsou ze soudního přezkumu vyloučeny. Tento příspěvek má za
cíl poukázat, že tento závěr není zcela pravdivý. Správnost výstupů a názorů ombudsmanů lze
v každém případě soudně přezkoumat nepřímo, v rámci řízení, v nichž je názor ombudsmana
prezentován jako podpora tvrzení účastníka nebo argumentace soudu. V některých výjimečných
případech je však možný i jejich přímý přezkum, tj. u soudu je přímo žalován výstup nebo závěr
ombudsmana. Tento příspěvek napřed pojednává o možnostech nepřímého soudního přezkumu
výstupů a závěrů ombudsmanů, a poté se soustředí na analýzu situací, kdy přichází v úvahu i jejich
přímý přezkum. Zaměřuje se hlavně na případ veřejného ochránce práv v prostředí České republiky,
s přihlédnutím ke komparaci s vybranými institucemi obdobného charakteru.
Kľúčové slová: ombudsman, ochránce, soudní kontrola, stanovisko, rozhodnutí, veřejná správa
Key words: ombudsman, Public Defender of Rights, judicial review, statement, decision, public
administration
ÚVOD
Ombudsmani představují jeden z kontrolních mechanismů veřejné správy, který zároveň stojí
mimo ni. Lze uvažovat o tom, že do jisté míry suplují činnost správních soudů.1 Je pravdou, že
obdobně jako správní soudy, a také nadřízené orgány veřejné správy vůči orgánům nižší instance,
poskytují odborný názor, zda je činnost orgánů veřejné správy bez závad či pochybení. Vzhledem
k tomu, že názory ombudsmanů nejsou v žádném ohledu právně závazné, považují se, na rozdíl od
výstupů klasických orgánů veřejné moci, za nepřezkoumatelné v rámci soudnictví, a to nejen
správního, ale i civilního a ústavního. Stejně tak soudnímu přezkumu nepodléhá postup
ombudsmana, který je zásadně nesvázán procesními pravidly.
Tento příspěvek se zabývá možnými výjimkami z pravidla vyloučení činnosti ombudsmana ze
soudního přezkumu, a to jak existujícími tak spekulativními. Mám za to, že tato problematika nabývá
na důležitosti vzhledem k postupnému významnému rozšiřování působnosti ombudsmanů s dopady
nejen v rámci orgánů veřejné správy, ale v nemalé míře i na soukromé osoby.2
1

SLÁDEČEK, V.: Zákon o Veřejném ochránci práv: komentář, s. 19.
Ombudsmani se postupně stávají rovněž monitorovacími tělesy míst, kde se nachází osoby
omezené na svobodě (Designation and types of NPMs [online]), dodržování práv osob se zdravotním
postižením (Convention on the Rights of Persons with Disabilities [online]) nebo pro rovné zacházení
a ochranu před diskriminací (Equinet members [online]).
1
2
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V první části se příspěvek věnuje možnému nepřímému soudnímu přezkumu činnosti
ombudsmana a následně se zaměřuje na případy, kdy (a zda vůbec) připadá v úvahu přezkum přímý.
Závěry činěné v tomto příspěvku se vztahují převážně na českého veřejného ochránce práv, ale
vychází ze srovnání situace ombudsmanských i jiných obdobných institucí.3
NEPŘÍMÝ SOUDNÍ PŘEZKUM ČINNOSTI OMBUDSMANA
I kdybychom neuvažovali o možnostech napadnout postup nebo výstupy ombudsmana u
soudu přímo, nelze nevzít v úvahu jejich soudní přezkum nepřímý. Nepřímo k němu totiž dochází
vždy, když se soud v rámci své rozhodovací činnosti vypořádává s postupem nebo nejčastěji názorem
ombudsmana k věci, která je předmětem soudního rozhodnutí. K tomuto jevu dochází jak v rámci
soudnictví správního, tak i ústavního a dokonce civilního.4
Jelikož, jak již bylo naznačeno, ombudsman obdobně jako soudy poskytuje kvalifikovaný názor
na určitý právní problém, lze jeho stanoviska užít jako podpory argumentace jak účastníka soudního
řízení, tak soudu samého. Tímto způsobem se pak soud názorem ombudsmana zabývá a může mu
přisvědčit nebo ho odmítnout; potvrzuje tak nebo vyvrací jeho správnost. 5 Ombudsmanovi
samozřejmě nic nebrání zastávat své stanovisko i nadále, riskuje však ztrátu důvěry veřejnosti, pokud
se osoby, která se spolehly na jeho názor podporující jejich, budou obracet na soud.
Tato situace ostatně představuje další případ, kdy dochází k nepřímému soudnímu přezkumu
závěrů ombudsmana. Ombudsman totiž může osobě, která se na něj obrátí, doporučit, aby zahájila
soudní řízení, protože má za to, že soud se přikloní k jeho závěrům a rozhodne ve prospěch
stěžovatele. Není také vyloučeno, aby se ten, kdo je obeznámen se stanoviskem ombudsmana na
určitou věc, v důvěře v něj obrátil na soud i bez přímého ombudsmanova doporučení. Úspěch žalobce
v těchto případech znamená soudní potvrzení názoru ombudsmana.
Jako příklad z českého prostředí uvádím hojně medializovanou kauzu, kterou české civilní
soudy začaly řešit na sklonku roku 2016.6,7 V případu šlo o to, zda se ředitelka střední školy dopustila
diskriminace studentky muslimského vyznání kvůli nošení muslimského šátku studentkou. Studentka
se s masivní podporou veřejného ochránce práv obrátila na soud s žádostí o zadostiučinění za
utrpěnou nemajetkovou újmu.8 Soud se v citovaném rozsudku obsáhle argumentačně vypořádává
s postupem ochránce ve věci a s jeho názorem, že k diskriminaci došlo.
Na pomezí nepřímého a přímého přezkumu činnosti ombudsmana soudem stojí případy, kdy
je soudní řízení zahájeno na návrh ombudsmana. Rovněž v těchto situacích úspěch ombudsmana
v řízení znamená aprobaci jeho názoru soudem.
2

PŘÍMÝ SOUDNÍ PŘEZKUM ČINNOSTI OMBUDSMANA
Jak jsem již uvedla, možnost přezkoumat činnost ombudsmana soudem přímo, tj.
s ombudsmanem vystupujícím v roli žalovaného, se obvykle považuje za zcela vyloučenou a
odporující charakteru této instituce. Za výjimku jsou uznávány jedině situace, kdy ombudsman
vystupuje jako správní orgán. V těchto situacích je pak jeho činnost soudem přezkoumávána zcela
běžně a standardním způsobem, a to co do jeho postupu, tak co do jeho závěrů. V současnosti se
3

Předesílám zde, že tento příspěvek nikterak nerozporuje správnost postupů či závěrů ombudsmanů
a ani netvrdí, že by bylo nutné nebo potřebné je soudně přezkoumávat, zabývá se pouze teoretickými
úvahami, zda a v jakých případech to je možné.
4 Srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 1. 4. 2015, č. j. 6 Ads 287/2014-19,
usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 3. 3. 2009, sp. zn. Pl.ÚS 51/05 a rozsudek Obvodního soudu
pro Prahu 10 ze dne 27. 1. 2016, č. j. 17 C 61/2016-172
5 Obsáhle se k závěrům českého ochránce Nejvyšší správní soud ČR vyjádřil např. v citovaném
rozsudku 6 Ads 287/2014-19, kdy se s nimi zcela ztotožnil a použil je jako podporu své argumentace,
nebo v rozsudku ze dne 23. 1. 2008, č. j. 2 Afs 107/2007-168, kdy jeho vývody naopak odmítl.
6
SCHEU, H. Kulturní konflikt v Čechách, s. 15 a Hidžáb ve škole. Studentka po zákazu žádá omluvu
a odškodné [online].
7 Rozsudek 17 C 61/2016-172. Z databáze InfoSoud vyplývá, že věc dosud není skončena. [stav ke
dni 7. 4. 2018]
8 Tamtéž, srov. také Hidžáb ve škole. Studentka po zákazu žádá omluvu a odškodné [online].
3
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typicky jedná o případ poskytování informací dle příslušných zákonů, 9 nelze však vyloučit, že
v budoucnu ombudsmanům bude svěřena i jiná úloha, v jejímž rámci budou opět jednat jako správní
orgány. Možný je i posun ve vnímání povahy činnosti ombudsmana.
Vývoj názoru na možnost soudního přezkumu činnosti ombudsmana ve Velké Británii
Takovýto vývoj lze názorně ilustrovat na příkladu Velké Británie, samozřejmě s vědomím
zásadních odlišností mezi kontinentálním a anglosaským právním systémem a jejich systémy
soudnictví. Tato země disponuje množstvím institucí vykazujících ve větší či menší míře znaky
ombudsmana, s určitými výhradami lze však za nejpodstatnější z nich považovat Parlamentního
komisaře pro administrativu (Parliamentary Commisioner for Administration), který odpovídá obecné
definici ombudsmana, tj. orgánu moci zákonodárné neformálně a právně nezávazně šetřící pochybení
veřejné správy, a je tak nejpodobnější instituci českého či slovenského veřejného ochránce práv.10
Instituci komisaře doplňují Komisaři pro místní samosprávu (Local Government Comissioners),
jelikož, stejně jako v ČR, je místní samospráva z působnosti Parlamentního komisaře vyloučena.11
Parlamentní komisař byl zřízen v roce 196712 a již v roce 1970 se objevil první požadavek na
soudní přezkum jeho činnosti, který byl zamítnut s tím, že Komisař se těší široké míře uvážení, jakým
způsobem bude postupovat, takže soudní přezkum v tomto směru je vyloučen. Nicméně v roce 1988
byl připuštěn soudní přezkum činnosti v případě, že ombudsman bude jednat ultra vires, a v roce
1989 byla zpráva ombudsmana prohlášena za nicotnou, jelikož její závěry byly zcela vadné. 13 V roce
1994 bylo v rámci obiter dicta soudního rozhodnutí řečeno, že na instituci Parlamentního komisaře
není „nic tak výjimečného, aby to ospravedlňovalo její vynětí ze soudního přezkumu [překlad aut.].“14
Následně byl v roce 1998 soudem anulován závěr Parlamentního komisaře o tom, že došlo ke špatné
správě, s tím, že závěr Komisaře byl nedostatečně odůvodněn. Proběhla nicméně diskuse, zda vůbec
mohl nález Komisaře způsobit žalobcům nějakou újmu.15
V Británii tedy postupně dospěli k možnosti soudně přezkoumat jak postup ombudsmana, tak
jeho závěry. Od let 1988 a 1989, kdy byla tato možnost soudem poprvé připuštěna, se tyto případy
v Británii občas objevovaly a další zlom v jejich nárůstu nastal v roce 1988, kdy soud zcela
standardním postupem přezkoumal zprávu ombudsmana.16 V dnešní době se předmětná možnost
považuje za nezpochybnitelný fakt.17 Na počátku roku 2018 dokonce vyšel článek, který analyzuje
úspěšnost žalobců v těchto případech, která je nicméně velice nízká.18 Je však očividné, že popsaný
vývoj byl velmi pozvolný, trvalo více než dvacet let, než byla vůbec uznána možnost v některých
výjimečných případech soudně přezkoumat činnost ombudsmana, a dalších cca deset let, než byla
možnost soudního přezkumu činnosti ombudsmana uznána v plném rozsahu.
3.1

Vývoj názoru na možnost soudního přezkumu činnosti ombudsmana v Evropské unii
Také v případě Evropského veřejného ochránce práv, ombudsmana pro občany Evropské
unie, který vyřizuje jejich stížnosti na nesprávný úřední postup orgánů, institucí nebo jiných subjektů
Unie a charakterem své činnosti rovněž odpovídá českému či slovenskému ochránci, 19 dochází
k postupnému posunu názoru na možnost přezkoumat jeho činnost Soudním dvorem EU.
3.2

Srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 19. 2. 2008, č. j. 2 As 58/2007-52.
Upozorňuji však, že v ČR rozhodování o žádostech o informace fakticky provádí Kancelář veřejného
ochránce práv jako jeho servisní organizace a o odvoláních proti jejím rozhodnutím rozhoduje vedoucí
Kanceláře.
10 PARPWORTH, N. Constitutional and Administrative Law, s. 382.
11 Tamtéž, s. 398.
12 Tamtéž, s. 382.
13 Oba tyto případy se týkaly Komisařů pro místní samosprávu.
14 Tamtéž, s. 401-402.
15 BARNETT, H. Constitutional & administrative law, s. 816.
16
KIRKHAM, R. Judicial review, litigation effects and the ombudsman.
17 BARNETT, H. Constitutional & administrative law, s. 815 a CRAIG, P. Administrative Law, s. 221.
18 KIRKHAM, R. Judicial review, litigation effects and the ombudsman.
19 Srov. Čl. 228 Smlouvy o fungování Evropské unie a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 9.
3. 1994, 94/262/ESUO, ES, Euratom. Evropský veřejný ochránce práv byl zřízen v roce 1994.
9
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Už v roce 1999 byly u tehdejšího Evropského soudního dvora napadeny výstupy Evropského
veřejného ochránce práv a jeho nečinnost. ESD uvedl, že ochráncovy zprávy nebo rozhodnutí
neprovádět šetření nejsou právně závazné a nelze proto podat žalobu žádající jejich zrušení ani podat
žalobu na nečinnost20 a své závěry v této věci potvrdil a rozvedl v roce 2008.21
Evropského veřejného ochránce práv ovšem lze v některých případech žalovat na náhradu
škody způsobené jeho jednáním. V rozsudku ve věci Lamberts22 z roku 2002 Tribunál vyložil, že
žaloba na náhradu škodu míří proti i proti právně nezávaznému opatření, které je přičitatelné orgánu
či instituci Unie (tehdy Společenství). Mezi ně zařadil i Evropského veřejného ochránce práv a uvedl,
že ačkoliv Evropský veřejný ochránce práv má při uplatňování svých pravomocí širokou míru uvážení
a zároveň nemá stanoveny konkrétní výsledky, kterých by musel dosáhnout, není soudní přezkum
jeho jednání úplně vyloučen [v rámci řízení o náhradě škody – pozn. aut.]. Tyto závěry pak potvrdil
samotný Soudní dvůr v rozhodnutí o odvolání proti uvedenému rozsudku Tribunálu. 23 Jako irelevantní
také posoudil argumentaci ochránce, že žalobce se pouze snaží obejít nemožnost napadnout
ochráncovy závěry a postupy přímo žalobou na zrušení nebo na nečinnost.
Dále v roce 2008 Tribunál uznal, že Evropský veřejný ochránce práv porušil svou povinnost
neuvádět ve svých zprávách jmenovitě osoby, které nepodléhají jeho kontrole, a přiznal žalobci
náhradu škody za újmu tímto způsobenou.24
V rozsudku ve věci Staelen25 z roku 2015 pak Tribunál potvrdil, že má právo rozhodovat o
žalobě na náhradu škody proti Evropskému veřejnému ochránci práv a rozvedl jednotlivé podmínky
vzniku odpovědnosti ochránce. Uvedl, že Evropský veřejný ochránce práv by musel závažně a zjevně
nedodržet svou posuzovací pravomoc (tj. dospět ke zcela vadným závěrům neodpovídajícím
skutečnosti) nebo porušit povinnost řádné péče a za dostatečně závažné porušení unijního práva
zakládající odpovědnost ochránce Tribunál považoval i nevyřízení věci v přiměřené lhůtě.
V rámci odvolacího řízení sice Soudní dvůr rozsudek zrušil, nicméně co se závěrů Tribunálu o
tom, které skutečnosti konstituují odpovědnost Evropského veřejného ochránce práv, týče, pouze
k porušení povinnosti řádné péče provedl určité zpřesnění. Dle něj by bylo „nezbytné prokázat, že […]
ochránce tím, že nejednal s veškerou požadovanou péčí a opatrností, zjevně a závažně překročil
meze, které má jeho posuzovací pravomoc v kontextu výkonu vyšetřovacích pravomocí, které má k
dispozici.“ Rozsudek Tribunálu byl tedy zrušen na základě jiných důvodů.26
I v rámci Evropské unie je tedy patrný jistý vývoj ohledně možnost přezkoumat činnost
Evropského veřejného ochránce práv soudem. V současnosti je takovýto postup možný jen v rámci
řízení o žalobě na náhradu škody, i v těchto případech je však viditelné rozšiřování oblastí činnosti
ochránce, které do soudního přezkumu spadají.
Možnost soudního přezkumu činnosti českého Nejvyššího kontrolního úřadu
Za instituci podobnou ombudsmanské můžeme v jistých ohledech považovat i český Nejvyšší
kontrolní úřad (dále jen NKÚ). I tento orgán stojí mimo veřejnou správu a vykonává kontrolu
hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Výstupem jeho činnosti jsou právně
nezávazné kontrolní závěry, ze kterých NKÚ sám nemůže vyvozovat žádné závěry, je pouze
3.3

Usnesení Soudu prvního stupně (prvního senátu) ze dne 22. 5. 2000. Associazione delle cantine
sociali venete proti Evropskému veřejnému ochránci práv a Evropskému parlamentu. Věc T-103/99.
21 Usnesení Soudu prvního stupně (šestého senátu) ze dne 3. 11. 2008. Devrajan Srinivasan proti
Evropskému veřejnému ochránci práv. Věc T-196/08. Následně také usnesení Soudního dvora
(šestého senátu) ze dne 25. 6. 2009. Devrajan Srinivasan proti Evropskému veřejnému ochránci práv.
Věc C-580/08 P.
22 Rozsudek Soudu prvního stupně (třetího senátu) ze dne 10. 4. 2002. Frank Lamberts proti
Evropskému veřejnému ochránci práv. T-209/00.
23 Rozsudek Soudního dvora (pléna) ze dne 23. března 2004. Evropský veřejný ochrance práv proti
Franku Lambertsovi. C-234/02 P.
24 Rozsudek Soudu prvního stupně (osmého senátu) ze dne 24. 9. 2008. M proti Evropskému
veřejnému ochránci práv. T-412/05.
25 Rozsudek Tribunálu ze dne 29. 4. 2015. Claire Staelen vs. Evropský veřejný ochránce práv. Věc.
T-217/11.
26 Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 4. 4. 2017. Evropský veřejný ochránce práv v.
Claire Staelen. Věc C-337/15 P.
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oprávněn a zároveň povinen je zveřejnit. Na rozdíl od ombudsmanů však má NKÚ stanoveno
množství povinností, které musí při svých kontrolách dodržet.27
V roce 2001 Ústavní soud ČR uvedl, že závěry NKÚ samy o sobě nemohou představovat
zásah do základního práva nebo svobody, připustil však, že k tomu může dojít, když NKÚ překročí
své kompetence. Konstatoval také, že nelze ústavní stížností napadat předpokládané, budoucí a tedy
eventuální porušení práva a svobody, které by závěr NKÚ mohl způsobit. 28 Výslovně však nevyloučil,
že by se teoreticky nemohl zabývat skutečně nastalým negativním dopadem. Na toto usnesení
navázal v roce 2007 Nejvyšší správní soud ČR a rozebral, že i samotné zahájení nebo provádění
kontroly NKÚ, zejména vzhledem k rozsáhlým oprávněním kontrolorů, povinnosti součinnosti
kontrolovaných a možnosti uložit jim povinnost, je způsobilé vyvolat negativní právní následky. Tyto
mohou představovat nezákonný zásah žalovatelný ve správním soudnictví, i když k nim bude
s ohledem na povahu činnosti NKÚ docházet velmi sporadicky ve výjimečných situacích. 29 K závěru,
že pro založení zásahu do základního práva nebo svobody (zde konkrétně do dobré pověsti právnické
osoby nekontrolované, ale zmíněné v kontrolním závěru) je nutné, aby NKÚ překročil své
kompetence, dospěl i Nejvyšší soud ČR v roce 2010.30
Je tedy zřejmé, že české nejvyšší soudy začínají připouštět možnost soudního přezkumu
činnosti NKÚ, pokud jedná ultra vires nebo ve výjimečných případech zahájení či provádění kontroly
NKÚ. Nezpochybňuji, že ombudsmanské instituce se svým charakterem od NKÚ dosti podstatně liší,
i ony se však mohou dopustit jednání ultra vires a v rámci své kontrolní činnosti porušit určitou
povinnost nebo jí způsobit negativní právní následky, jak naznačují předchozí podkapitoly, a to zvláště
za situace, kdy, jak již bylo zmíněno, jejich činnost ve stále větší míře dopadá i na soukromé osoby.
Nastíněné závěry sice vychází z premisy, že byť NKÚ není formálně správním úřadem, materiálně
má jeho činnost povahu výkonu veřejné správy, nicméně v některých aspektech činnost ombudsmana
také lze z hlediska materiálního de facto označit za správní.31
Možnost soudního přezkumu činnosti českého veřejného ochránce práv
Co se možnosti přímého soudního přezkumu činnosti českého veřejného ochránce práv týče,
v současné době české soudy nepřipouští, že by se ochránce mohl dopustit zásahu nebo nečinnosti
žalovatelných v rámci správního soudnictví, popř. že by výstup jeho činnosti mohl být pojímán jako
správní rozhodnutí.32 Vzhledem k tomu, že kontrolní činnost ochránce má materiálně povahu správní
činnosti a stále častěji dopadá i na soukromé osoby, které vůči němu mají povinnost součinnosti, však
není vyloučeno, že v budoucnu soudy svůj názor přehodnotí a zaujmou obdobný pohled na věc jako
v případě NKÚ, tj. že ve velmi vzácných a specifických situacích by soudní přezkum některých
aspektů činnosti ochránce mohl být přípustný.
K obdobným závěrům dospěl Nejvyšší soud ČR v roce 2016. Při řešení otázky, zda ochránce
může odpovídat za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem v rámci výkonu veřejné moci,
usoudil, že ochránce minimálně pro účely těchto typů soudních řízení vykonává veřejnou moc.
Argumentoval, že ochránce provádí volbu, zda využije kompetence, které mu svěřuje zákon, či zda k
tomu důvod není. V závěru z jeho šetření vůle šetřených subjektů nemůže promítnout. Přezkum
postupu či závěrů ochránce tak v rámci řízení o náhradu škody způsobené výkonem veřejné moci
nelze a priori vyloučit. Okrajově také Nejvyšší soud připustil, že by se ochránce mohl dopustit excesu
vůbec nesouvisejícího s jeho činností.33 ČR se tedy ohledně přímého přezkumu činnosti ochránce
zřejmě ubírá obdobnou cestou jako Evropská unie.
Pravděpodobně by také, s ohledem na výše uvedené, mohlo být možné přezkoumat některé
aspekty činnosti ochránce v rámci klasických civilních řízení o zásahu do osobnostních práv a na
náhradu újmy činností ochránce způsobenou. K dnešnímu dni však, pokud mi je známo, k žádnému
pokusu v tomto směru nedošlo, tato možnost je tedy čistě spekulativní.
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Tato pasáž vychází z FILIP, J. Čl. 97 [Postavení a působnost NKÚ], s. 1319-1325.
Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 16. 1. 2001, sp. zn. II. ÚS 451/00.
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Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 19. 9. 2007, č. j. 9 Aps 1/2007 – 68.
30 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. 12. 2010, sp. zn. 31 Cdo 1385/2008.
31 SLÁDEČEK, V.: Zákon o Veřejném ochránci práv: komentář, s. 40.
32 Srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 9. 1. 2013, č. j. 9 Aps 9/2012-25.
33 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 9. 2016, sp. zn. 30 Cdo 4118/2015.
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Ryze teoretickou možností je dále otázka, zda by bylo možné podání správní žaloby
ochráncem považovat za nezákonný zásah. Je sice velice nepravděpodobné, že by tento úkon byl
takovýmto způsobem vyhodnocen, zřejmě se však s ohledem na stávající judikaturu v tomto směru
nejedná o zcela vyloučenou možnost. Tato judikatura se sice týká oprávnění nejvyššího státního
zástupce podat správní žalobu, její závěry v předmětné otázce však dle mého názoru lze vztáhnout i
na veřejného ochránce práv.34
ZÁVĚREM
Ačkoli se činnost ombudsmanů obecně považuje za vyloučenou ze soudního přezkumu, lze
nalézt určité existující výjimky či spekulativně dovodit ty, ke kterým by v budoucnu dojít mohlo. První
z těchto výjimek představuje nepřímý soudní přezkum činnosti ombudsmana, ke kterému dochází
v situacích, kdy nejsou napadány přímo jeho závěry a postupy (resp. nevystupuje v pozici
žalovaného), přesto se však soud k těmto vyjadřuje. K tomuto jevu dochází ve chvílích, kdy se soud
vypořádává se závěry ombudsmana vnesenými do řízení jako podpora argumentace soudu samého
nebo účastníka nebo když je soudní řízení iniciováno na základě názoru ombudsmana, popř. jej
iniciuje sám ombudsman.
Dále je na základě srovnání poměrů ombudsmanských a obdobných institucí v Evropě a v ČR
možné dovodit, že činnost ombudsmana lze v některých případech přezkoumat i přímo. Soudy
začínají připouštět přezkum některých postupů ombudsmanů a částečně i jejich závěrů především
v situacích, kdy je ombudsman žalován o náhradu škody či újmy jeho činností způsobenou, a
postupně se rozšiřuje i výčet oblastí jeho činnosti spadajících do soudního přezkumu.
Není také vyloučeno, že v budoucnu soudy dospějí k závěru, že ve výjimečných případech
bude možné přezkoumat správnost postupů nebo výstupů ombudsmana per se, tj. nikoli pouze
v rámci řízení o náhradě újmy jimi způsobené. Vývoj judikatury týkající se britského Parlamentního
komisaře pro administrativu a českého NKÚ, instituce v mnoha ohledech podobné ombudsmanské,
indikuje, že by mohla nastat změna paradigmatu v tomto směru. Soudy by tak mohly připustit, že
v některých specifických situacích by teoreticky mohlo být možné, aby se činností ombudsmana
věcně zabývaly přímo a nikoli v rámci jiných řízení.
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KONTROLA ZÁKONNOSTI VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝCH
NARIADENÍ
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Abstrakt: Príspevok sa zameriava na analýzu právnej úpravy všeobecne záväzných nariadení obcí,
pričom sa zameriava na predstavenie novely zákona o obecnom zriadení účinnej od 01.04.2018.
Príspevok vo svojej druhej časti predstavuje prístup právnej praxe v podmienkach obecnej
samosprávy (a konkrétne mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto) k riešeniu a zakotveniu určitých
společenských vzťahov. Zároveň predstavuje prístup súdnej moci k spomínanému zakotveniu tak
ako je vyjadrený v rozhodnutiach všeobecných súdov, ktoré preskúmavali súladnosť predmetných
všeobecne záväzných nariadení s právnymi predpismi vyššej právnej sily.
Kľúčové slová: všeobecne záväzné nariadenie, obec, územná samospráva, súdny prieskum
všeobecne záväzných nariadení,
Abstract: The article analyzes de lege lata regulation of local self-government by-laws focusing on
legislative effective since April 1, 2018. In the next chapter the article introduces approach of local
self-government bodies when exercising their powers to create local legislation (especially of the
Bratislava Old Town City District) and when regulating certain issues. The article also introduces
approach of judicial power that arises from decisions rendered by general courts when reviewing
certain by-laws.
Key words: by-laws of local self-government, municipality, local self-government, judicial review of
by-laws of local self-government
ÚVOD
Vzhľadom na širšie vymedzenie názvu príspevku považujem za potrebné hneď v úvode
upozorniť čitateľa, že príspevok sa zameriava na normotvornú právomoc obcí. Normotvorná
právomoc obce je jedným z právnych nástrojov, ktorými obec disponuje pri realizácii svojej
pôsobnosti. V zmysle Ústavy SR a príslušných zákonných ustanovení obec normotvornú právomoc
môže uplatňovať v samosprávnej pôsobnosti ale aj pri plnení úloh preneseného výkonu štátnej
správy. V samosprávnej pôsobnosti predstavuje normotvorná právomoc obce jeden zo základných
právnych nástrojov, ktorými obec realizuje svoje právo na samosprávu. Príspevok sa ďalej venuje
problematike normotvornej právomoci obcí s dôrazom na normotvornú právomoc vykonávanú
v samosprávnej pôsobnosti. Cieľom príspevku je oboznámiť čitateľa s relevantnou právnou úpravou
týkajúcou sa všeobecne záväzných nariadení obcí, upozorniť na novelu zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení účinnou od 1:4:2018 a taktiež v nadväznosti na uvedené predstaviť čitateľovi
prístup právnej praxe na konkrétnych prípadoch zakotvenia právnej úpravy vo forme všeobecne
záväzných nariadení.
1

PRÁVNY ZÁKLAD NORMOTVORBY OBCÍ1
Právo obcí vydávať všeobecne záväzné nariadenia v samosprávnej pôsobnosti ako aj
v pôsobnosti preneseného výkonu štátnej správy nachádza svoje ústavné aj zákonné vyjadrenie.
Právny rámec samosprávnej normotvorby predstavuje: 1. ústavné generálne
splnomocnenie, 2. zákonné generálne splnomocnenie, 3. zákonné osobitné splnomocnenie
2

ČIERNIKOVÁ, Z.: K problematike všeobecne záväzných nariadení obcí a miest. In Miľníky práva v
stredoeurópskom priestore 2013. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a
1
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vyplývajúce zo 592 všeobecného zákona obecnej samosprávy – zákona o obecnom zriadení, 4.
zákonné osobitné splnomocnenie vyplývajúce z osobitných zákonov, 5. ďalšie ustanovenia:
1. Ústava v čl. 68 zakotvuje právo obcí vydávať všeobecne záväzné nariadenia vo veciach
územnej samosprávy a na zabezpečenie úloh vyplývajúcich pre samosprávu zo zákona
2. Zákonným generálnym splnomocnením je § 6ods. 1 zákona o obecnom zriadení, to
však vymedzuje právomoc vydávať všeobecne záväzné nariadenia vo veciach samosprávy odlišne
od ústavného generálneho vymedzenia, keď sa obmedzuje na formuláciu, že obce vydávajú
všeobecne záväzné nariadenia vo veciach územnej samosprávy. 2
3. Zákonné osobitné splnomocnenia vyplývajúcim zo zákona o obecnom zriadení sa týkajú
viacerých oblastí – od regulácie verejného poriadku po úpravu uskutočňovania obecnej samosprávy
prostredníctvom miestneho referenda, či určovanie názvov ulíc a verejných priestranstiev.
4. Zákonné osobitné splnomocnenie, ktoré vyplýva z osobitného zákona, splnomocňuje
obec nad rámec zákona o obecnom zriadení vydávať nariadenia na zabezpečenie úloh samosprávy.
Takýmto ustanovením je napríklad § 2 ods. 4 zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním
alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení
neskorších predpisov, v zmysle ktorého: “Obce môžu vo svojich územných obvodoch alebo určitých
častiach svojho územného obvodu obmedziť alebo zakázať v určitých hodinách alebo dňoch predaj,
podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania …” Oboma
zákonnými osobitnými splnomocneniami dochádza k napĺňaniu predpokladov pre realizáciu druhej
časti ústavného generálneho splnomocnenia vydávať samosprávne nariadenia.
5. Ďalšie ustanovenia, ktoré regulujú samosprávnu normotvorbu obcí sú nasledovné:.
a) procesné ustanovenia zákona o obecnom zriadení – upravujúce postup pri príprave, prijímaní,
vydávaní a preskúmavaní nariadení [napr. § 6 ods. 3 a nasl., § 6a a § 6b zákona o obecnom zriadení),
b) procesné ustanovenia osobitných zákonov – taktiež upravujúce alebo zasahujúce do
normotvornej právomoci obcí (napr. § 25 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších
predpisov, alebo § 357 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších
predpisov,
c) výkladové pravidlo – ustanovené v § 4 ods. 4 zákona o obecnom zriadení, resp. § 4 ods. 2 zákona
č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie
územné celky v znení neskorších predpisov. Tieto ustanovenia obsahujú výkladové pravidlo, podľa
ktorého ak zákon pri úprave pôsobnosti obce neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti
štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce,
d) osobitné zákony upravujúce postavenie osobitných subjektov obecnej samosprávy (zákon č.
377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a zákon
č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov). V tejto súvislosti je nutné zdôrazniť
aj osobitné postavenie štatútu hlavného mesta SR Bratislavy ako “základného nástroja na rozdelenie
úloh samosprávy Bratislavy a prenesených pôsobností medzi Bratislavu a jej mestské časti…”a
mladých vedeckých pracovníkov organizovanej Univerzitou Komenského v Bratislave, Právnickou
fakultou v dňoch 21. – 23. 3. 2013. s. 590 – 602. ISBN 978-80-7160-368-9
2 Dôvodom tejto odlišnej formulácie je novela ústavy č. 90/2001 Z.z., ktorú zákonodarca v dôvodovej
správe k novele vysvetľuje nasledovne: “Všeobecne záväzné nariadenia podľa čl. 68 môže obec a
vyšší územný celok pritom vydávať z vlastnej iniciatívy, bez výslovného splnomocnenia v zákone. V
praxi niekedy spôsobuje problém rozlišovanie, kedy uplatňuje samosprávny územný celok
normotvornú právomoc podľa čl.68 a kedy podľa čl. 71 ods. 2 ústavy. Jadro tohto problému spočíva
nezriedka v nesprávnom rozlišovaní úloh samosprávnych územných celkov na úseku územnej
samosprávy, a to od úloh pri výkone miestnej štátnej správy. Podľa doterajších poznatkov obcí
vznikajú spory najmä v dôsledku toho, že zákony ustanovujú pre obce určité úlohy aj v oblasti územnej
samosprávy, pričom dozorné orgány štátu (orgány prokuratúry) tieto zákonné úlohy často automaticky
považujú za zákonné splnomocnenia podľa čl. 71 ods. 2 ústavy a posudzujú stupeň ich prekročenia
v normotvornej aktivite obcí. Z práva na samosprávu obcí a vyšších územných celkov vyplýva, že
samosprávne územné celky vydávajú vo veciach územnej samosprávy všeobecne záväzné
nariadenia z vlastnej iniciatívy a na zabezpečenie úloh, ktoré vyplývajú pre samosprávu zo zákona
(tiež vo veciach územnej samosprávy). Vzhľadom na doterajšie poznatky z praxe sa v záujme
odstránenia, resp. obmedzenia výkladových sporov navrhuje doplniť dikciu čl. 68 o text, ktorý zvýrazní
uvedené rozdielnosti, a teda obmedzí možnosť opakovania podobných problémov.”
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štatútu mesta Košice ako “základného vnútorného dokumentu územnej samosprávy mesta
Košice…”, ktoré obsahujú pravidlá o deľbe pôsobnosti a právomoci v rámci dvojúrovňovej výstavby
obecnej územnej samosprávy v týchto mestách.
e) kde pre samosprávnu normotvorbu platí, že pre zaradenie do systému formálnych prameňov práva
je určujúca druhá veta § 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadení, podľa ktorej samosprávne nariadenia
nesmú byť v rozpore s ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými
vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom
ustanoveným zákonom.
Právny rámec štátosprávnej normotvorby môžeme klasifikovať nasledovne: 1. ústavne
generálne splnomocnenie v čl. 71 ods. 2 Ústavy SR, 2. zákonné generálne splnomocnenie v § 6 ods.
2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o obecnom zriadení“) , 3. zákonné osobitné splnomocnenie, 4. ďalšie ustanovenia.
NOVELA ZÁKONA O OBECNOM ZRIADENÍ
Zákon o obecnom zriadení, tak ako bolo spomenuté obsahuje procesné ustanovenia
upravujúce postup pri príprave, prijímaní, vydávaní a preskúmavaní nariadení.
V zmysle týchto ustanovení sa návrh všeobecne záväzného nariadania obligatórne
zverejňuje najmenej 15 dní pred konaním zasadnutia obecného zastupiteľstva. Návrh všeobecne
záväzného nariadenia sa zverejňuje na úradnej tabuli a od 1.4.2018 aj na webovom sídle obce,
pričom tento spôsob zverejnenia nahradil pôvodný spôsob v podobe zverejnenia návrhu spôsobom
v obci obvyklým. Dňom vyvesenia návrhu začína plynúť minimálne 10 dňové pripomienkové konanie,
v ktorom majú postavenie pripomienkujúcich subjektov akékoľvek fyzické osoby a právnické osoby.
S účinnosťou od 1.4.2018 zákon o obecnom zriadení upravuje výnimky podľa § 6 ods. 5 zákona
o obecnom zriadení, ktoré sa týkajú vylúčenia bežného postupu prípravy nariadení, a to vo veci
zverejnenia návrhu nariadenia a uskutočnenia pripomienkového konania, ak zákon, na základe
ktorého sa nariadenie vydáva, nebol včas zverejnený v zbierke zákonov alebo je potrebné zabrániť
škodám na majetku v nadväznosti na odstraňovanie následkov mimoriadnej udalosti (nie na
odstraňovanie následkov živelnej pohromy).
Zákon taktiež ustanovuje kvórum na prijatie všeobecne záväzného nariadenia, ktoré sa
prijíma 3/5 väčšinou poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Podmienkou
nadobudnutia platnosti všeobecne záväzného nariadenia je jeho vyvesenie na úradnej tabuli
najmenej na 15 dní. Účinnosť všeobecne záväzné nariadenie nadobúda pätnástym dňom od
vyvesenia, ak v nariadení nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. S účinnosťou od 1.4.2018
je možné ustanoviť skorší začiatok účinnosti nariadenia (najskôr však dňom vyhlásenia), ak je to
odôvodnené naliehavým verejným záujmom. S účinnosťou do 31.3.2018 tak bolo možné uskutočniť
v súvislosti s odstraňovaním následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na majetku.
Pokiaľ ide o kontrolu zákonnosti a súladnosti všeobecne záväzných nariadení s právnymi
predpismi vyššej právnej sily, v zákone o obecnom zriadení nachádzame jednak ustanovenia
upravujúci právne účinky nadväzujúce na vyhlásenie nesúladu všeobecne záväzných nariadení
s právnymi predpismi vyššej právnej sily a jednak v podstate informačnú povinnosť obce vo vzťahu
k verejnosti. V zmysle tejto informačnej povinnosti sa zverejňuje na úradnej tabuli a po novom aj na
webovom sídle rozhodnutie súdu vo veci samej, ak ním súd vyhlásil nesúlad nariadenia s právnymi
predpismi vyššej právnej sily ako aj uznesenie súdu o dočasnom pozastavení účinnosti nariadenia.
V znení účinnom do 31.3.2018 sme nachádzali osobitné zákonné splnomocnenia v § 2b
ods. 1 – podľa ktorého obec určovala a menila nariadením názvy ulíc a verejných priestranstiev, v §
11a ods. 9 – podľa ktorého obec ustanovovala nariadením podrobnosti o organizácii miestneho
referenda. Predovšetkým však išlo a § 4 ods. 3 tohto zákona, ktorý demonštratívne vymedzoval
činnosti, ktoré obec uskutočňuje pri výkone samosprávy, pričom pri niektorých zakotvoval výslovné
normotvorné splnomocnenia. Jednalo sa o § 4 ods. 3 písm. n) zákona o obecnom zriadení, ktorý
ustanovoval, že obec: ”nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo
obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste.” Alebo § 4 ods. 3 písm. i) zákona o obecnom
3
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zriadení, ktorý ustanovoval, že obec „určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času
prevádzky služieb“.
Predmetná novela zákona o obecnom zriadení sa dotkla tiež vymedzenia osobitných
ustanovení obecnej normotvorby. Tieto ustanovenia zosumarizovala z celého zákona a v platnom
a účinnom znení sú uvedené v § 4 ods. 5 nasledovne:
„Obec vo veciach územnej samosprávy
a) ustanoví nariadením
1. názvy ulíc a iných verejných priestranstiev, ako aj ich zmeny (§ 2b),
2. pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene [odsek 3 písm. g)],
3. pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb [odsek 3 písm. i)],
4. podrobnosti o organizácii miestneho referenda [odsek 3 písm. m) a § 11a],
5. činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na
určitom mieste [odsek 3 písm. n)],
6. ďalšie podrobnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
b) môže ustanoviť nariadením iné podrobnosti ako v písmene a).“
Dôvodová správa k tomuto ustanoveniu uvádza:
„Kogentné a fakultatívne splnomocňovacie ustanovenia na vydanie všeobecne záväzných nariadení
obcí vo veciach územnej samosprávy sa z hľadiska prehľadnosti a komplexnosti úpravy koncentrujú
do paragrafu, ktorý sa týka samosprávy obce. Predmetné splnomocňovacie ustanovenia majú
zodpovedajúci hmotnoprávny základ problematiky v príslušných ustanoveniach zákona o obecnom
zriadení, na ktoré sa odkazuje.
Nové splnomocňovacie ustanovenia sa navrhujú na účel vymedzenia podrobností o používaní
symbolov obce, ako aj pravidiel udržiavania vzhľadu obce starostlivosťou o čistotu v obci a verejnú
zeleň.
Navrhovanou úpravou nie sú dotknuté príslušné splnomocňovacie ustanovenia v osobitných
zákonoch.“
Nové znenie § 4 ods. 5 zákona o obecnom zriadení nepochybne predstavuje posun
v záujme prehľadnosti právnej úpravy normotvorných splnomocnení. Toto konštatovanie vychádza
predovšetkým zo skutočnosti, že ustanovenia § 4 ods. 3 zákona o obecnom zriadení v znení účinnom
do 31.3.2018 vymedzovali demonštratívnym spôsobom rozsah a obsah pojmu obecná samospráva.
V rámci tohto vymedzenia predmetné ustanovenia upravovali tak 1. verejnoprávne postavenie obce
pri ktorom disponuje verejnomocenským oprávnením, 2. uskutočňovanie verejnoprospešných prác,
pri ktorých nedisponuje verejnomocenským oprávnením a 3. Súkromnoprávne postavenie obce.
Pokiaľ išlo o prvú kategóriu spadajúcu do vymedzenia „samosprávy obce“, je potrebné taktiež uviesť,
že vo svojej podstate išlo i mix ustanovení vymedzujúcich pôsobnosť a právomoc. Právna veda nie
je pri definovaní pojmov pôsobnosť a právomoc a s nimi súvisiacich pojmov ako príslušnosť
a kompetencia jednotná. Na účely znázornenia rozdielu medzi týmito pojmami vychádzam
z ponímania uvedeného Vrabkom. Pojem pôsobnosť predstavuje okruh, rozsah a druh aktivít orgánu
v rámci ním vykonávanej činnosti.3 Pod pojmom právomoc chápeme súhrn nástrojov a oprávnení,
zverených orgánu právnymi predpismi, pričom nimi reguluje spoločenské vzťahy a plní úlohy, ktoré
mu vyplývajú z jeho pôsobnosti.4 Právomoc obcí bola ustanovená napr. v § 4 ods. 3 písm. n), podľa
ktorého mohla obec vydávať nariadenia na úseku ochrany verejného poriadku, pôsobnosť v § 4 ods.
3 písm. p), podľa ktorého obec plnila úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného
predpisu. Úlohy na úseku zabezpečovania verejnoprospešných služieb v § 4 ods. 3 písm. g), podľa
ktorého obec zabezpečovala verejnoprospešné služby a súkromnoprávne postavenie obce v § 4 ods.
3 písm. k), podľa ktorého vykonávala vlastnú investičnú a podnikateľskú činnosť. Takéto vymedzenie
spôsobovalo v právnej praxi problémy najmä v nadväznosti na určenie normotvornej resp.
individuálnej rozhodovacej činnosti a právomoci.5 Vzhľadom na uvedené je zrejmé, že súhrnné
VRABKO, Marián. a kol.: Správne právo hmotné. Všeobecná časť. Bratislava: C.H. Beck, 2012, s.
116.
4
VRABKO, Marián a kol.: Správne právo hmotné. Všeobecná časť. Bratislava: C.H. Beck, 2012, s.
117.
5 K tomu bližšie napríklad ČIERNIKOVÁ, Zuzana: Obecná normotvorba vs. základné práva a
slobody. In Teória a prax komunálnej normotvorby. Recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej
konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
3
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vymedzenie osobitných splnomocňovacích normotvorných ustanovení tak, ako ho nachádzame
v platnom a účinnom znení, predstavuje prínos.
Novela zákona o obecnom zriadení priniesla zakotvenie nových splnomocňovacích
ustanovení pre obecnú normotvorbu, pričom ide o tieto ustanovenia: 1. podľa § 4 ods. 5 písm. a) bod
2., podľa ktorého nariadením obec ustanoví pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej
zelene, 2. podľa § 4 ods. 5 písm. a) bod 4., podľa ktorého nariadením obec ustanoví ďalšie
podrobnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon. Vo zvyšnej časti jazykové vyjadrenie rozsahu
spoločenských vzťahov, ktoré môžu byť predmetom právnej úpravy všeobecne záväzného
nariadenia je totožný s predchádzajúcou právnou úpravou.
Za zmenu možno označiť skutočnosť, že vzhľadom na normatívne vymedzenie tejto
právomoci podľa § 4 ods. 5 písm. a) obec prijíma obligatórne všeobecne záväzné nariadenia, ktorými
určuje 1. názvy ulíc a iných verejných priestranstiev, ako aj ich zmeny (§ 2b), 2. pravidlá na
udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene [odsek 3 písm. g)], 3. pravidlá času predaja v
obchode a času prevádzky služieb [odsek 3 písm. i)], 4. podrobnosti o organizácii miestneho
referenda [odsek 3 písm. m) a § 11a], 5. činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené
na určitý čas alebo na určitom miest [odsek 3 písm. n)], 6. ďalšie podrobnosti, ak tak ustanovuje
osobitný zákon.
Najmä vo vzťahu k nariadeniam na úseku ochrany verejného poriadku – ktoré doposiaľ
bolo prijímané na základe fakultatívnosti a vo vzťahu k novým splnomocňovacím ustanoveniam,
podľa ktorých určuje pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene a podľa ktorých
ustanovuje podrobnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon, považujem takúto úpravu za
neopodstatnenú. Je potrebné uviesť, že zákonodarca nevynucuje splnenie tejto povinnosti
ustanovením žiadneho sankčného režimu, avšak nepovažujem za potrebné prijímať tieto nariadenia
obligatórne. Taktiež sa môže dostať ustanovenia § 4 ods. 5 písm. a) bod 6. do rozporu s ustanovením
osobitného zákona, ak toto ustanovuje fakultatívnu normotvornú právomoc obce.
Domnievam sa, že zákonodarca mohol reflektovať na problémy aplikačnej praxe v oblasti
prijímania a kontroly súladnosti všeobecne záväzných nariadení s právnymi predpismi vyššej právnej
sily adresnejšie. Základným bodom rozporného vnímania pozície samosprávy je existencia resp.
neexistencia oprávnenia ukladať povinnosti všeobecne záväzným nariadením.6 Napríklad sa mohol
inšpirovať právnou úpravou v Českej republike. Podľa § 10 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v znení
neskorších predpisov: „Povinnosti může obec ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou
vyhláškou…“, pričom ďalej vymedzuje „obecne záväzné vyhlášky“ (v slovenských podmienkach ide
o všeobecne záväzné nariadenia vydávané v samosprávnej pôsobnosti), kedy tak možno
postupovať.
PRÁVNA PRAX MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-STARÉ MESTO
Pokiaľ ide o súdnu prax, možno konštatovať, že Ústavný súd Slovenskej republiky
a neskôr tiež všeobecné súdy Slovenskej republiky, ktoré preskúmavajú súladnosť všeobecne
záväzných nariadení obcí s právnymi predpismi vyššej právnej sily, vykladajú normotvornú právomoc
obce reštriktívne.7
S prijatou novelou zákona o obecnom zriadení je možné uvažovať aj nad tým, či bude mať
vplyv na súdnu prax a zmenu jej smerovania pokiaľ ide o reštriktívny výklad normotvornej právomoci
obcí. Kým táto oblasť si musí počkať na svoje vyjadrenie v praxi, domnievam sa, že môže byť pre
4

Fakultou verejnej správy, Katedrou veřejnoprávních disciplín v dňoch 23. – 24. 10. 2014. s. 162 –
174. ISBN 978-80-8152-227-7.
6 Pozri napríklad nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp.zn. I. ÚS 55/2000, z 19. decembra
2000 uverejnený v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 10/2001 a nález Ústavného súdu
Slovenskej republiky sp. zn. I. ÚS 56/00 z 18. októbra 2001. K tomu pozri tiež ČIERNIKOVÁ, Zuzana:
Obecná normotvorba vs. základné práva a slobody. In Teória a prax komunálnej normotvorby.
Recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej
Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakultou verejnej správy, Katedrou veřejnoprávních
disciplín v dňoch 23. – 24. 10. 2014. s. 162 – 174. ISBN 978-80-8152-227-7
7 Napríklad spomínaný nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp.zn. I. ÚS 55/2000, z 19.
decembra 2000 uverejnený v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 10/2001 a nález
Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. I. ÚS 56/00 z 18. októbra 2001
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čitateľa zaujímavé, ako sa s ústavnými a zákonnými obmedzeniami obecnej normotvorby
a spomínaným reštriktívnym pohľadom súdnej moci vysporiadava súdna prax. Vzhľadom na
skutočnosť, že v právnej praxi pôsobím na mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, chcela by som
čitateľovi priblížiť niektoré, z môjho pohľadu inovatívne riešenia, ktoré boli zapracované do právnej
úpravy konkrétnych všeobecne záväzných nariadení a ako sa s nimi vysporiadali súdy, ktoré
predmetné všeobecne záväzné nariadenia preskúmavali.
Konkrétne príklady špecifickej právnej úpravy resp. inštitútov a prístup mestskej časti pri
ich zakotvovaní si predstavíme na dvoch všeobecne záväzných nariadeniach, a to na:
1.
všeobecne záväznom nariadení mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/2013 o
pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti BratislavaStaré Mest (ďalej len „VZN o prevádzkovej dobe“),
2.
všeobecne záväznom nariadení mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/2014 o
niektorých podmienkach držania psov (ďalej len „VZN o psoch“).
VZN O PREVÁDZKOVEJ DOBE
VZN o prevádzkovej dobe bolo prijaté dňa 12.02.2012 v zmysle ustanovení § 4 ods. 3 písm.
i) zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého obec nariadením určuje pravidlá času predaja
v obchode a času prevádzky služieb a v zmysle ustanovení § 4 ods. 3 písm. n), podľa ktorého obec
nariadením môže vo veci ochrany verejného poriadku určiť činnosti, ktoré sú zakázané alebo
obmedzené na určitom mieste alebo v určitom čase.
Vychádzajúc z týchto ustanovení mestská časť okrem iného ustanovila:
1.
ohlasovaciu povinnosť podnikateľa s výnimkou dočasnej zmeny prevádzkovej doby podľa §
10 ods. 1 VZN o prevádzkovej dobe, podľa ktorého: „Podnikatel' je povinný písomne ohlásiť mestskej
časti prevádzkovú dobu prevádzkarne alebo trvalú zmenu prevádzkovej doby prevádzkarne
najmenej päť pracovných dní pred otvorením prevádzkarne alebo uskutočnením trvalej zmeny
prevádzkovej doby prevádzkarne.“
2.
osobitnú prevádzkovú dobu - § 7 až 9 VZN o prevádzkovej dobe. V rámci právnej úpravy
VZN miestne zastupiteľstvo upravilo pravidlá času predaja v obchode a času poskytovania služieb
tak, že v ustanoveniach § 7 až 9 VZN bol upravený postup v súvislosti s inštitútom osobitnej
prevádzkovej doby, ktorou sa rozumelo určenie prevádzkovej doby po 22:00 hod. Pre osobitnú
prevádzkovú dobu sa uplatňoval povoľovací režim, ktorý sa uskutočňoval pri aplikácii zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v súlade s § 1 ods.
1 správneho poriadku.
3.
ochranu pred hlukom podľa § 10 ods. 3, podľa ktorého: „Podnikateľ je povinný zabezpečiť,
aby v rámci ochrany verejného poriadku nedochádzalo v nočnom čase k rušeniu nočného kľudu
najmä tým , že expozícia obyvateľstva a ich prostredia zdrojmi hluku, infrazvuku alebo vibrácii, ktoré
sa používajú alebo prevádzkujú v interiérovej alebo exteriérovej časti prevádzkarne, prekročí
prípustné hodnoty pre noc ustanovené osobitným právnym predpisom.“ Týmto osobitný právním
predpisom je vyhláška č. 549/2007 Z.z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o pripustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácii a o požiadavkách na
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v zneni neskorších predpisov.
Povinnosť resp. obmedzenie je vymedzená demonštratívne s odkazom na zákon č. 355/2007 Z.z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. K úprave povinnosti (obmedzenia) zabezpečiť, aby nedochádzalo k rušeniu
nočného kľudu pristupujeme v rámci samosprávnej činnosti na základe všeobecného
splnomocňovacieho ustanovenia § 4 ods. 3 písm. n) zákona o obecnom zriadení, ktorý splnomocňuje
všeobecne záväzným nariadením ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo
obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste.
VZN o prevádzkovej dobe bolo predmetom súdneho prieskumu podľa § 250zfa
Občianskeho súdneho poriadku na základe žaloby Okresnej prokuratúry Bratislava I ako celok.
Okresná prokuratúra sa teda rozhodla žalobu smerovať proti celému všeobecne záväznému
nariadeniu a nielen voči niektorým ustanoveniam. V rámci prvostupňového súdneho konania Krajský
súd v Bratislave rozhodol svojim rozsudkom sp. zn. 2S 13/14-76 zo dňa 3.12.2014 tak, že vyhlásil
ustanovenia § 7 až § 9 VZN o prevádzkovej dobe za nesúladné s § 4 ods. 3 písm. i) a § 6 ods. 1
zákona o obecnom zriadení. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto voči rozsudku krajského súdu
4.1
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podala odvolanie, pričom v časti, ktorým sa žaloba okresnej prokuratúry zamietla rozsudok krajského
súdu napadnutý nebol.
Najvyšší súd Slovenskej republiky svojím rozsudkom sp. zn. 5Sžo/80/2015 zo dňa
26.10.2015 rozsudok Krajského súdu v Bratislave potvrdil, keď sa stotožnil s právnymi a skutkovými
závermi krajského súdu.
Závery krajského súdu, s ktorými sa najvyšší súd stotožnil možno zhrnúť nasledovne:
1. ustanovenia 4 ods. 3 písm. i) zákona o obecnom zriadení nie je možné vykladať tak, že obec
môže nariadením určovať len prevádzkovú dobu, teda len vymedziť časové intervaly pre jednotlivé
typy prevádzok
2. nie je vylúčené všeobecne záväzným nariadením uložiť oznamovacie povinnosti v súvislosti s
evidenciou jednotlivých prevádzok a ich prevádzkovou dobou, pričom poukázal na čl. 13 ods. 1 písm.
a) Ústavy SR, podľa ktorého
„možno povinnosti ukladať zákonom alebo na základe zákona, v
jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd“
3. platná právna úprava neumožňuje obci rozhodovať individuálnym právnym aktom o prevádzkovej
dobe konkrétneho podnikateľa a to ani pri riešení ojedinelých výnimiek zo štandardného stavu.
4. právny poriadok umožňuje obci v samosprávnej kompetencii upraviť pravidlá prevádzkovej doby,
avšak len vo forme všeobecne záväzného nariadenia prijatého obecným (miestnym) zastupiteľstvom,
a to takým spôsobom, že určí všeobecné pravidlá adresované neurčitému počtu subjektov bez toho,
aby zakladalo orgánom obce (mestskej časti) právomoc rozhodovať v danej súvislosti o konkrétnych
právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb formou individuálneho právneho
aktu.
Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že ustanovenie ohlasovacej povinnosti
a povinnosti na úseku ochrany verejného poriadku v súvislosti s nerušením nočného kľudu, najmä
dodržiavaním osobitnými predpismi ustanovených limitov hluku, považovali súdy za súladné
s právnymi predpismi vyššej právnej sily, nakoľko mestská časť konala v medziach svojej
normotvornej právomoci.
4.2

VZN O PSOCH
VZN o psoch bolo prijaté dňa 4.2.2014 na základe osobitných zákonných splnomocňovacích
ustanovení podľa zákona č. 282/2002 Z.z. o niektorých podmienkach držania psov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o psoch“). Vzhľadom na skutočnosť, že na účely príspevku
nepovažujem za potrebné zaoberať sa celým nariadením čitateľa upozorním len na otázku
vymedzenia voľného pohybu psov. Jedno z týchto zákonných splnomocnení predstavuje aj
ustanovenie § 5 ods. 1 zákona o psoch, podľa ktorého: „Obec môže všeobecne záväzným
nariadením vymedziť miesta, kde je a) voľný pohyb psa zakázaný, b) vstup so psom zakázaný.“
V nadväznosti na predmetné ustanovenia § 5 ods. 2 zákona o psoch zakotvuje, že miesta
vymedzené podľa odseku 1 musia byť viditeľne označené.
Vychádzajúc z tohto splnomocnenia mestská časť upravila problematiku zákazu voľného
pohybu psov v § 4 ods. 1 VZN o psoch nasledovne: „Voľný pohyb psa je zakázaný na verejných
priestranstvách na celom území mestskej časti s výnimkou plôch označených tabuľami s nápisom
Voľný pohyb psov povolený" na častiach verejných priestranstiev podľa prílohy č. 1.“ Príloha č. 1
predstavuje grafické znázornenie parciel, nachádzajúcich sa na území mestskej časti BratislavaStaré Mesto, ktoré sú verejným priestranstvom a na ktorých je voľný pohyb psa zakázaný.
VZN o psoch bolo predmetom súdneho prieskumu podľa § 250zfa Občianskeho súdneho
poriadku na základe žaloby Okresnej prokuratúry Bratislava I, pričom predmetom žaloby sú len
vybrané ustanovenia VZN o psoch, vrátane § 4 ods. 1.
Krajský súd Bratislava svojim rozsudkom sp. zn. 2S/7/2015 vyhlásil viaceré ustanovania
VZN o psoch za nesúladné so zákonom o psoch resp. zákonom o obecnom zriadení, avšak pokiaľ
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ide o § 4 ods. 1 VZN o psoch, teda vymedzenie zákazu voľného pohybu psa, žalobu zamietol. Krajský
súd svoje rozhodnutie v tejto otázke odôvodnil tým, že:
1. miesta so zákazom voľného pohybu psa sú dostatočne zrozumiteľným spôsobom určené, pričom
bol použitý negatívny spôsobom s pozitívnou enumeráciu plôch, kde je voľný pohyb dovolený a sú
vymedzené v mapovej prílohe,
2.. zákon o psoch nešpecifikuje slovné spojenia, ktoré musia byť bezvýhradne použité pri vymedzení
zákazu, ich voľba je ponechaná obciam tak, aby bol zachovaný zmysel a rozsah zákonného
splnomocnenia.
ZÁVER
Cieľom príspevku bolo oboznámiť čitateľa s relevantnou právnou úpravou týkajúcou sa
všeobecne záväzných nariadení obcí, upozorniť na novelu zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení účinnou od 1:4:2018. V nadväznosti na uvedenú právnu úpravu a spomenuté aplikačné
problémy článok pokračoval predstavením prístupu právnej praxe – konkrétne mestskej časti
Bratislava-Staré Mesto, pri zakotvení určitých čiastkových pravidiel správania sa vo forme všeobecne
záväzných nariadení a zároveň predstavením právnych záverov súdov pri preskúmavaní týchto
všeobecne záväzných nariadení. .
Domnievam sa, že uvedené príklady vhodným spôsobom demonštrujú, že k zakotveniu
pravidiel správania sa vo forme všeobecne záväzných nariadení obcí možno pristúpiť aj inovatívnym
spôsobom, čo môže slúžiť ako inšpirácia aj ďalším subjektom samosprávy.
5
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PRISPELA ZMENA ROZHODOVANIA O ODVOLANÍ PROTI
ZAMIETNUTIU VKLADU DO KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ K
OCHRANE PRÁV ÚČASTNÍKOV KONANIA?
Ľudovít Máčaj
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstract: The paper deals with the new legislation on deciding about appeal against decision of the
District Office about dismissal of contribution to the Cadastre, due which the Geodesy, Cartography
and Cadastre Authority of the Slovak Republic decides about it, as the central body of state
administration for this area. According to the previous legislation, the regional court with local
jurisdiction was deciding about it, but due to the repealing of provisions about judicial review of
decisions of administrative bodies which are not final, this option disappeared. Even though there is
still possibility of judicial review of final decision about appeal, there are doubts, whether this change,
apart from some undisputed advantages, has not limited the procedural rights of the participants,
mainly right of access to court, and other rights resulting from international sources. The paper also
tries to propose appropriate solution.
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá novou právnou úpravou rozhodovania o odvolaní voči rozhodnutiu
okresného úradu o zamietnutí vkladu do katastra nehnuteľností, na základe ktorej o ňom rozhoduje
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR ako ústredný orgán štátnej správy. Podľa staršej právnej
úpravy o ňom rozhodoval miestne príslušný krajský súd, avšak v dôsledku zrušenia ustanovení o
súdnom prieskume neprávoplatných rozhodnutí prijatím nových procesných kódexov táto možnosť
zanikla. Aj keď naďalej existuje možnosť súdneho prieskumu právoplatného rozhodnutia o odvolaní,
existujú pochybnosti, či táto zmena okrem niektorých nesporných výhod neoklieštila procesné práva
účastníkov, a to najmä právo na prístup k súdu, a ďalších práv vyplývajúcich z medzinárodných
prameňov. Príspevok sa tiež pokúša načrtnúť vhodné riešenie.
Kľúčové slová: kataster nehnuteľností, vklad do katastra, odvolanie, súdny prieskum
Key words: Cadastre, contribution to the Cadastre, appeal, judicial review
ÚVOD
Rok 2016 bol v oblasti slovenského civilného procesného práva, do ktorej sme donedávna
zaraďovali aj správne súdnictvo, prelomový. Nadobudnutím účinnosti nových kódexov a odčlenením
problematiky správneho súdnictva do Správneho súdneho poriadku došlo ku viacerým zmenám
ohľadom súdneho prieskumu rozhodnutí správnych orgánov, pričom zanikla aj možnosť
preskúmavania neprávoplatných správnych rozhodnutí. Táto zmena sa výrazne dotkla aj
katastrálneho konania o vklade. Podľa staršej právnej úpravy totiž v prípade rozhodnutia o zamietnutí
vkladu do katastra nehnuteľností rozhodoval o opravnom prostriedku účastníka, voči ktorému bolo
vydané toto negatívne rozhodnutie, miestne príslušný krajský súd. Po zmenách v správnom súdnictve
však už tento postup nie je možný, a o odvolaní voči takémuto rozhodnutiu (ktoré vydáva okresný
úrad) po novom rozhoduje Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len
„úrad“), ako ústredný orgán štátnej správy. Hoci účastníkom konania naďalej ostala súdna ochrana
vo forme prieskumu právoplatných rozhodnutí, je otázne, či táto zmena naozaj prispela k ochrane
práv účastníkov konania. Keďže v prípade zápisov do katastra sa jedná o významné zásahy do
vlastníckych práv dotknutých účastníkov, je na mieste otázka, či práve na tomto mieste nie je vhodná
a potrebná práve súdna ochrana a či takéto zrušenie neobmedzilo práva účastníkov konania
o vklade.
1

ZAMIETNUTIE VKLADU A VÝZNAM SÚDNEJ OCHRANY
Konania o vklade do katastra nehnuteľností patria na úseku správy katastra nehnuteľností
medzi najvýznamnejšie. Ako uviedol vo svojom rozhodnutí Najvyšší súd SR, vkladové konanie
2
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predstavuje rozhodovací procesný postup, pri ktorom správa katastra (v súčasnosti rozumej
okresný úrad) ako správny orgán na základe predložených písomných podkladov posudzuje
komplexne skutkové a právne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na povolenie vkladu.
Výsledkom tohto rozhodovacieho procesného postupu je rozhodnutie o povolení vkladu alebo
rozhodnutie o zamietnutí návrhu na vklad.1 Rozhodnutím o zamietnutí vkladu do katastra
nehnuteľností sa vo svojej podstate obmedzuje a zasahuje do dispozičného práva v prvom rade
vlastníka, ako aj ostatných účastníkov tohto osobitného druhu správneho konania, keďže sa mu
napríklad obmedzuje previesť vlastnícke právo k určitej nehnuteľnosti, alebo zapísať iné vecné právo
k nej. No takéto rozhodnutie vo výsledku zasahuje sa aj do práv ďalších osôb. Kataster nehnuteľností
vystupuje v pozícii garanta zákonnosti pri prevodoch vlastníckeho práva a nadobúdaní iných vecných
práv jednak v zmysle zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných
práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov (ďalej len „katastrálny zákon“), ako aj ďalších
osobitných predpisov, ktoré upravujú postup pri nadobúdaní vlastníckeho práva a ďalších vecných
práv, ktoré sa zapisujú do katastra nehnuteľností. Tie sa týkajú najmä plnenia rôznych zákonných
podmienok, ako napríklad zákaz drobenia pozemkov, alebo postupu pri nadobúdaní vlastníctva
poľnohospodárskych pozemkov, alebo ďalších problémov. Ak miestne príslušný okresný úrad
v pozícii správneho orgánu zistí v priebehu konania o vklade také nezrovnalosti, ktoré nedovoľujú
úspešne zapísanie predmetného vecného práva do katastra nehnuteľností, vklad zamietne svojim
rozhodnutím podľa § 31 ods. 7 katastrálneho zákona.
Právny stav v zmysle OSP
Obnovenie činnosti správneho súdnictva na Slovensku v období 90.tych rokov minulého
storočia prinieslo viaceré významné zmeny, ale vo výsledku podporilo najmä ochranu procesných
práv účastníkov správnych konaní. Forma, akou budú rozhodnutia správnych orgánov preskúmavať,
sa líšila v závislosti od toho, o aký typ rozhodnutia sa jednalo, teda či rozhodnutie už bolo právoplatné,
alebo nie.
Táto skutočnosť mala dosah aj na preskúmavanie rozhodnutí vo vkladovom konaní, a to
v závislosti od skutočnosti, či sa jednalo o preskúmavanie rozhodnutia o povolení vkladu, rozhodnutia
o zamietnutí vkladu, alebo o zastavení konania. Spomínaný prvý typ rozhodnutia nadobúda
právoplatnosť momentom vydania rozhodnutia, preto už od tejto chvíle je možné, aby podliehalo
prieskumu ako právoplatné rozhodnutie. V prípade rozhodnutí o zamietnutí vkladu sa však jednalo
o špecifickú situáciu, kedy súdnej kontrole podliehalo už samotné rozhodnutie prvostupňového
orgánu, v tomto prípade miestne príslušného okresného úradu. V tomto prípade sa voči tomuto typu
negatívneho rozhodnutia nedalo odvolať v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok), avšak opravný prostriedok smeroval na súd, ktorý o ňom
rozhodoval postupom v zmysle tretej hlavy piatej časti dnes už neplatného a neúčinného zákona č.
99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v zmysle neskorších predpisov (ďalej len „OSP“).
Rozhodnutie ako také nadobúdalo právoplatnosť až po jeho preskúmaní súdom. „Klasický“ postup,
ak to môžeme vyjadriť týmito slovami, teda preskúmavanie rozhodnutí, ktoré nadobudli právoplatnosť
po uplynutí lehoty na odvolanie, resp. po právoplatnom rozhodnutí druhostupňového orgánu, sa
počas účinnosti OSP zachovával jedine v prípade rozhodnutí o zastavení konania, voči ktorým
katastrálny zákon umožňuje účastníkom sa odvolať.2
2.1

Zmeny vyvolané prijatím Správneho súdneho poriadku
Do tohto právneho stavu výrazne zasiahla rekodifikácia civilného práva procesného, v rámci
ktorej boli procesné ustanovenia týkajúce sa správneho súdneho prieskumu odčlenené do osobitného
predpisu - zákon č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku (ďalej len „SSP“). Ten priniesol
mnohé zmeny a jednou z tých významnejších bolo aj zrušenie možnosti rozhodovania o opravných
prostriedkoch proti rozhodnutiam neprávoplatných rozhodnutí správnych orgánov. Z tohto dôvodu
bolo potrebné zmeniť aj súvisiace ustanovenia katastrálneho zákona. Podľa platného a účinného
znenia katastrálneho zákona3 nadobudol úrad ako ústredný orgán štátnej správy príslušný pre
2.2

Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR zo dňa 12.12.2007, sp. zn. 8Sžo/17/2007
VRABKO, M. a kol.: Správne právo procesné. Osobitná časť.
3 § 31 ods. 7 zákona č. 162/1995 Z. z.
1
2
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kataster nehnuteľností4 právomoc rozhodovať v druhom stupni o odvolaniach voči rozhodnutiam
o zamietnutí vkladu do katastra nehnuteľností v prípadoch, kedy prvostupňový orgán nevyhovie
odvolaniu v celom rozsahu. Tým došlo k podradeniu tohto opravného správneho konania pod postup
pre odvolacie konanie v zmysle správneho poriadku s istými odchýlkami. Došlo teda k zaujímavému
výsledku, kedy orgánom vecne príslušným pre rozhodovanie o odvolaní v prípadoch, keď miestny
orgán štátnej správy so všeobecnou pôsobnosťou (okresný úrad), ktorý rozhodnutie vydal, nevyhovie
rozhodnutiu v plnom rozsahu, sa stáva ústredný orgán štátnej správy, a nie bezprostredne nadriadený
orgán (teda okresný úrad v sídle kraja). Z tohto hľadiska sa jedná o odchýlenie od všeobecných
ustanovení o správnom konaní v zmysle správneho poriadku.5 Z hľadiska organizácie činnosti štátnej
správy sa jedná o zaujímavý prípad, pretože v tejto situácii sa príslušnosť pre rozhodovanie v druhej
inštancii odoberá okresnému úradu v sídle kraja a posilňuje sa rozhodovacia právomoc úradu. Otázka
je, prečo sa zákonodarca v tejto situácii vynechal z rozhodovacej činnosti okresné úrady v sídle kraja.
Možným dôvodom je, že práve tieto prípady znamenajú taký významný zásah do práv účastníkov
konania, že je potrebné a nevyhnutné aj po odbornej stránke zabezpečiť také preskúmanie
prvostupňového konania, ktoré nebude vnútorne spochybniteľné. Pri súdnom preskúmavaní
rozhodnutí o zamietnutí je dôležité poukázať aj na skutočnosť, že pri jeho preskúmavaní sa má
zamerať iba na skutočnosti súvisiace so samotným návrhom na vklad, nie na okolnosti, ktoré mu
predchádzali. Ako uviedol Najvyšší súd SR, „Správny bol aj postup súdu prvého stupňa, keď zameral
svoju pozornosť na dodržanie zákonnosti rozhodnutia odporcu a postupu, ktorý predchádzal jeho
vydaniu, pretože predmetom preskúmavacieho konania podľa § 250l a nasl. O.s.p. v danej veci bolo
napadnuté rozhodnutie odporcu v právnej veci zamietnutia návrhu na povolenie vkladu vlastníckeho
práva vyplývajúceho z kúpnej zmluvy medzi navrhovateľmi a pribratým účastníkom konania...“6
ROZHODNUTIE O ZAMIETNUTÍ VKLADU A PRÁVO NA SPRAVODLIVÝ PROCES
Právo na spravodlivý proces patrí k jedným zo základných práv nielen účastníkov správneho
konania, ale má značný dosah aj na ďalšie typy konaní, ako napríklad civilné sporové a mimosporové
konania, ako aj trestné konanie. Odráža sa aj v jednotlivých ustanoveniach správneho poriadku, ako
aj procesných ustanoveniach katastrálneho zákona, ktorých úlohou je na základe zákonnosti
zabezpečiť dodržiavanie jednotlivých procesných práv, ktoré vo svojej podstate vyjadrujú obsah práva
na spravodlivý proces. Vo svojej podstate teda znamená zachovávanie právnych požiadaviek
v priebehu konania pred orgánom verejnej moci7, v prípade konania o vklade okresným úradom, resp.
úradom, keď vystupuje v procesnej pozícii odvolacieho orgánu.
3

Ústavnoprávna úprava
Toto právo je garantované aj v právnych predpisoch vyššej právnej sily. Ústava Slovenskej
republiky8 ho vyjadruje najmä v ustanoveniach čl. 46 a nasledujúcich ustanoveniach. To vyjadruje
jednak právo na prístup k súdu, alebo k inému orgánu v prípadoch, kedy sa jednotlivec domáha
svojich práv. Z hľadiska právnej ochrany účastníka konania o vklade do katastra nehnuteľností má
však najväčší význam práve ustanovenie čl. 46 ods. 2, podľa ktorého sa každý, kto tvrdí, že bol na
svojich právach ukrátený rozhodnutím orgánu verejnej správy, môže sa obrátiť na súd, aby preskúmal
zákonnosť takéhoto rozhodnutia, hlavne však nemôžu byť z právomoci súdov vylúčené rozhodnutia
týkajúce sa základných práv a slobôd. Aj v tomto prípade sa jedná o túto situáciu, pretože vklad do
katastra nehnuteľností predstavuje pohyb s vlastníckym právom vlastníka nehnuteľnosti zapísanej
v katastri, ako aj s jednotlivými právami, ktoré sú jeho obsahom, najmä s právom dispozičným. Bez
pochýb, obsah a zmysel tohto ustanovenia je naplnený aj podľa novej právnej úpravy, pretože
účastník konania, ktorého návrh na vklad bol zamietnutý právoplatným rozhodnutím odvolacieho
orgánu, môže toto rozhodnutie napadnúť na súde v zmysle ustanovení Správneho súdneho poriadku.
Na druhej stane vyvstáva otázka, či nedošlo v tomto prípade k zhoršeniu procesného postavenia
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týchto účastníkov konania, pretože sa nemôžu v tomto prípade domáhať súdnej ochrany
bezprostredne.
Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd
Významným dokumentom v tejto oblasti garancie procesných práv účastníkov konania je bez
pochýb aj Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“). Ten garantuje
právo na spravodlivý proces účastníkom konania vo svojom ustanovení čl. 6. ods. 1, podľa ktorého
má každý právo na to, aby jeho vec bola spravodlivo, verejne a v primeranej lehote prejednaná
nezávislým a nestranným súdom zriadeným zákonom, ktorý rozhodne o jeho občianskych právach
alebo záväzkoch alebo o akomkoľkvek trestnom obvinení.9 Aj keď v tomto prípade sa dohovor
výslovne nezmieňuje o konaní pred orgánmi verejnej moci, výklad týchto ustanovení sa spolu
s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva posunul do roviny, kedy sa pod rozhodovanie
o občianskych právach alebo záväzkoch podraďujú aj situácie, kedy osoba stojí v konaní proti orgánu
verejnej moci.10 Mnohé požiadavky na spravodlivý proces majú všeobecný základ a dotýkajú sa
všetkých správnych konaní. Samozrejme, z logických dôvodov nie je čl.6 ods. 1 dohovoru na správne
konania plne aplikovateľný, už len preto, že orgány verejnej moci nemôžu byť zo svojej podstaty
nezávislé a nestranné. Napriek tomu, väčšina ustanovení má dosah aj na správne konanie, a to sa
týka aj konania o vklade. Tieto požiadavky sú však napriek tomu naplnené, a to práve v prípadoch,
kedy je rozhodnutie predmetom prieskumu v správnom súdnictve. Požiadavky na spravodlivý proces
boli vyjadrené aj v ďalších dokumentoch Rady Európy, ako napríklad dokument Európskeho výboru
pre právnu koordináciu, označovaný ako Princípy správneho práva 11, ktorý vyjadruje viaceré zásady,
ktoré sa týkajú požiadaviek na kvalitu správneho konania.
Aký je však dosah týchto ustanovení na konanie o vklade? V prvom rade je nevyhnutné uviesť,
že požiadavka spravodlivosti je takou, ktorá nemôže byť v žiadnom prípade obídená. Spravodlivosť
týchto konaní je zabezpečená aj prostredníctvom zásady legality, a dodržiavania právnych
požiadaviek na priebeh konania a zákonnosť rozhodnutia. V tomto prípade sa dodržuje
prostredníctvom príslušných ustanovení katastrálneho zákona, a správneho poriadku. Ďalšou
významnou požiadavkou je verejnosť konania. Keďže katastrálne konania sú vo všeobecnosti
konaniami písomnými, ani táto požiadavka nemôže byť naplnená v pôvodnom slova zmysle. Na
druhej strane, verejnosť konania má aj ďalší aspekt, a tým je možnosť kohokoľvek, teda aj osoby,
ktorá nemá žiaden priamy vzťah k prebiehajúcemu konaniu, domáhať sa zúčastnenia v konaní.12
K tomu treba vyjadriť, že pri ustanoveniach o konaní o vklade katastrálny zákon priamo neustanovuje
možnosť vstupu zúčastnenej osoby do konania, na druhej strane však vo všeobecných
ustanoveniach, ustanovuje povinnosť určitých subjektov (vlastníkov a iných oprávnených osôb, obcí)
zúčastniť sa katastrálnych konaní. Tieto ustanovenia je však nevyhnutné vykladať reštriktívne a v tom
zmysle, že vyjadrujú procesnú povinnosť súčinnosti týchto subjektov pri zabezpečovaní priebehu
katastrálneho konania., nie práva zúčastnenej osoby v zmysle správneho poriadku.13 S ohľadom na
ďalšie požiadavky čl.6 ods. 1 dohovoru možno povedať, že právo na uskutočnenie správneho konania
v primeranej lehote je garantované príslušnými ustanoveniami katastrálneho zákona, najmä ohľadom
lehôt na rozhodnutie, ako aj ďalších procesných lehôt. Ako aj vo všeobecnosti, požiadavky na
rozhodnutie v primeranej lehote zabezpečujú aj ďalšie procesné lehoty garantované správnym
poriadkom ako subsidiárne aplikovaným právnym predpisom. Ohľadom požiadavky na nezávislý
a nestranný orgán je fakticky, ako je už uvedené aj vyššie, nemožné naplniť tieto požiadavky
v priebehu správneho konania. Aj keď niektoré ustanovenia subsidiárne aplikovaného správneho
poriadku, ako napríklad o vylúčení zamestnancov správneho orgánu zabezpečujú nestrannosť
orgánu aspoň v určitej miere. V plnej miere to nie je možné dosiahnuť už len z toho dôvodu, že sa
nejedná o konanie, v ktorom by boli jednotlivé subjekty v kontradiktórnom postavení a úlohou orgánu
verejnej správy by bolo len samotné rozhodovanie, nakoľko procesnoprávny vzťah existuje medzi
samotným okresným úradom ako správnym orgánom a účastníkmi konania. Čo sa týka nezávislosti
orgánu, tá v prípade okresného úradu ako orgánu štátnej správy vôbec neprichádza do úvahy,
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nakoľko požiadavky nadriadenosti a podriadenosti, ukladanie záväzných pokynov a samotné
naviazanie štátnej správy na politický systém štátu jej absolútne odporujú.14
OPODSTATNENOSŤ SÚDNEHO PRIESKUMU NEPRÁVOPLATNÉHO ROZHODNUTIA O
ZAMIETNUTÍ VKLADU
Význam procesných práv účastníkov konania o vklade, ktoré vyplývajú z práva na spravodlivý
proces, sa prejavuje aj v možnosti súdneho prieskumu rozhodnutia. Vzhľadom na vyššie opísanú
zmenu úpravy už nie je možný súdny prieskum neprávoplatného rozhodnutia o zamietnutí vkladu.
Táto možnosť vyplývala z § 31 ods. 7 v znení pred účinnosťou zákona 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, pričom sa postupovalo
podľa tretej hlavy piatej časti OSP. Celý tento postup však zanikol a z tohto dôvodu sa o opravnom
poriadku rozhoduje v zmysle ustanovení správneho poriadku o odvolaní, aj keď s mnohými
odchýlkami, ktoré odrážajú špecifickosť problematiky správy katastra. Voči predchádzajúcej právnej
úprave došlo okrem príslušnosti pre rozhodovanie o odvolaní aj k ďalším významným zmenám.
Napríklad, odvolanie sa nepodáva v tridsaťdňovej lehote, ale podobne ako vo všeobecnom správnom
konaní, do 15 dní odo dňa doručenia. Okresnému úradu ako prvostupňovému orgánu bola zachovaná
možnosť rozhodnúť v rámci autoremedúry, lehota na jej uplatnenie sa však jednotne stanovila na 30
dní. Zároveň sa lehota 30 dní stanovila aj na pre prvostupňový orgán, aby v prípadoch, kedy
nerozhodne v rámci autoremedúry, odovzdal spis na rozhodnutie úradu ako odvolaciemu orgánu.
Významnou zmenou, ktorá má potenciál pozitívne ovplyvniť procesné práva účastníkov konania však
bolo stanovenie lehoty na rozhodnutie o odvolaní, v dĺžke šiestich mesiacov. Tá v znení zákona,
účinnom pred prijatím ostatnej spomínanej novely, chýbala. Bolo to spôsobené najmä skutočnosťou,
že súdom, vzhľadom na ich pracovnú vyťaženosť, nebolo možné ukladať povinnosť rozhodnúť v tak
krátkej lehote. Tým, že sa právomoc rozhodovať o odvolaní presunula na úrad ako orgán štátnej
správy, vytvorila sa tým možnosť zabezpečiť dodržanie a takých, značne kratších lehôt, v rámci
ktorých bude o odvolaní rozhodnuté.
4

Výhody nového spôsobu preskúmavania neprávoplatného rozhodnutia
Nový spôsob preskúmavania rozhodnutí o zamietnutí vkladu má v každom prípade veľký
počet nesporných výhod. Ako je uvedené už vyššie, jednou z najvýznamnejších je práve stanovenie
lehoty na rozhodnutie o odvolaní, ktorá je síce značne dlhá (šesťmesačná), avšak na druhej strane je
istou garanciou skutočnosti, že účastník konania, domáhajúci sa svojich práv, nebude čakať na
rozhodnutie odvolacieho orgánu dlhú dobu, v zložitých prípadoch aj celé roky. Musíme tu vychádzať
zo základného predpokladu, že spravodlivosť, aby bola účinná a naozaj efektívna, musí byť aj
dostatočne rýchla. Vzhľadom na to, že konania o vklade sa týkajú vlastníckych a iných vecných práv,
ako aj ďalších práv s nimi súvisiacich, jedná sa o veľmi citlivé zásahy aj do základných práv a slobôd.
S ohľadom na vyššie uvedené ustanovenia Ústavy a dohovoru, upravujúce právo na spravodlivý
proces, rozhodnutie musí byť vydané v primeranej lehote. Aj keď sú záležitosti vkladov do katastra
často veľmi náročnými nielen po právnej, ale aj vecnej stránke, je pochopiteľné, že doba na
preskúmanie rozhodnutia musí byť dlhšia, na druhej strane je právne neúnosné, aby lehota vôbec
nebola stanovená a aby sa rozhodovanie neprimerane predlžovalo. Nepochybne došlo teda v tomto
prípade k pozitívnej zmene a zlepšeniu ochrany procesných práv účastníkov konania.
Ďalšou významnou pozitívnou zmenou je aj skutočnosť, že z dôvodu, že orgánom, ktorý bude
rozhodovať o odvolaní je úrad ako orgán štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou, je aj to, že
druhostupňové rozhodnutia bude vydávať jeden orgán pre celé územie Slovenskej republiky, čo bude
znamenať väčšiu jednotnosť rozhodnutí a zabezpečí, aby boli dodržané požiadavky materiálnej
rovnosti v rozhodovaní. Práve skutočnosť, že o odvolaniach rozhodovali správne senáty ôsmych
krajských súdov spôsobovala, že medzi odôvodneniami rozhodnutí existovala značná nejednotnosť.
Práve úrad ako orgán príslušný pre rozhodovanie môže v týchto prípadoch priniesť zaujímavé
zjednotenie rozličných právnych názorov a naplnenie legitímnych očakávaní účastníkov, ktorí podajú
odvolanie.
Zrušenie súdneho prieskumu neprávoplatných rozhodnutí správnych orgánov bolo podstatnou
a významnou zmenou v oblasti správneho súdnictva. Vzhľadom na vývoj správneho súdnictva
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a profilovanie postavenia správnych súdov sa toto preskúmavanie stalo záležitosťou, ktorá akosi
vybočovala zo systému správneho súdnictva ako vonkajšej kontroly verejnej správy. Ako uviedol vo
svojom rozhodnutí Najvyšší súd SR, úlohou súdu v správnom súdnictve nie je nahradzovať činnosť
správnych orgánov pri zisťovaní skutkového stavu, ale len preskúmať „zákonnosť“ ich rozhodnutí,
teda to, či kompetentné orgány pri riešení konkrétnych otázok vymedzených žalobou rešpektovali
príslušné hmotno-právne a procesno-právne predpisy15. Vychádza sa tu z prísneho oddelenia mocí
v štáte. Zároveň takéto ustanovenie vytváralo dojem, že účastníci konania, ktorý sa môžu domáhať
prieskumu neprávoplatného rozhodnutia na súde, sú väčšmi procesne chránení. Nakoľko aj teória
správneho práva prisudzovala takémuto prieskumu postavenie riadneho opravného prostriedku, je
otázne, či práve v týchto prípadoch nedochádzalo k porušenie jednej zo základných zásad správneho
konania, a to zásady dvojinštančnosti konania. Z hľadiska všeobecných ustanovení o odvolaní išlo
o narušenie všeobecného predpokladu, podľa ktorého nemá prvostupňové rozhodnutie správneho
orgánu pred dosiahnutím právoplatnosti zakladať práva a povinnosti a odvolací orgán (teda zväčša
orgán druhostupňový) pri preskúmavaní prvostupňového rozhodnutia nie je viazaný odvolacími
dôvodmi. Ozajstným, konečným rozhodnutím vyvolávajúcim právne účinky v tejto oblasti sa preto
stáva až druhostupňové rozhodnutie a priebeh správneho konania vrátanie preskúmania odvolacím
orgánom vytváral jeden organický celok.16 Tento predpoklad bol narušený tým, že súd pri preskúmaní
neprávoplatného rozhodnutia mohol vychádzať len z odvolacích dôvodov, a bol viazaný rozsahom
a dôvodom žaloby, na rozdiel od odvolacieho konania v zmysle správneho poriadku, kedy je odvolací
orgán oprávnený rozhodnúť aj nad rámec odvolacích dôvodov. 17
Nedostatky novej právnej úpravy
Napriek tomu, že cieľom prijatia novej právnej úpravy bolo zefektívniť priebeh, ale najmä
výsledok preskúmavacieho konania a rozhodovanie o odvolaní, predsa niektoré skutočnosti v tomto
prípade vyvolávajú značné pochybnosti. Náhla zmena príslušnosti na rozhodovanie v druhom stupni
na úrad sa odohrala bez toho, aby došlo k zmene vymedzeniu kompetencií úradu v zmysle § 12
katastrálneho zákona. Úrad, ktorý mal predtým postavenie najmä riadiaceho a kontrolného orgánu,
v tejto situácii sa už dostáva aj do procesnej pozície správneho orgánu. Samozrejme, táto situácia
vyžaduje aj dostatočnú odbornú prípravu zamestnancov, ktorí budú rozhodovať. Tieto požiadavky sú
vyjadrené v samotnom § 31 ods. 7 katastrálneho zákona, s poukazom na odbornú spôsobilosť na
rozhodovanie o vklade podľa § 33, ktorá sa vzťahuje aj na zamestnancov okresných úradov.
Oveľa výraznejšou zmenou je však zmena príslušnosti na rozhodovanie o odvolaní.
Skutočnosť, že v druhom stupni sa nerozhoduje súd, ale ústredný orgán štátnej správy, znamená, že
jeho prístup k súdu - ako nezávislému a nestrannému orgánu, na prístup ku ktorému má účastník
konania právo v zmysle spomínaného čl. 6 ods. 1 dohovoru, sa oneskoruje. Je síce pravdou, že toto
právo mu nezaniká a môže ho využiť v prípade, keď podá správnu žalobu proti právoplatnému
rozhodnutiu v zmysle príslušných rozhodnutí Správneho súdneho poriadku, avšak prístup k súdu sa
bezpochýb komplikuje. V prípadoch, kedy správne orgány vydajú nezákonné rozhodnutie a potvrdí
ho aj druhostupňový orgán, je jeho právo na spravodlivé rozhodnutie v danej veci značne obmedzené.
Aj keď neexistuje štatistika, ktorá by uvádzala, koľko takýchto prípadov sa vyskytne, nedá sa
predpokladať, že by to boli veľké počty.
Vo výsledku však musíme zhodnotiť, do akej miery došlo v tomto prípade k zásahu do práva
na spravodlivý proces. Je nepochybné, že ak postupujeme v zmysle čl. 6 ods. 1 dohovoru, ako aj
príslušných ustanovení Ústavy, tieto požiadavky sú naďalej dodržané, aj keď s ohľadom na
skutočnosť, že k ich realizácii dôjde neskôr. Na druhej strane tu však nemôžeme zabúdať ani na istý
sociologický aspekt, a to možnosť menšieho záujmu účastníkov konania podávať správnu žalobu
v prípadoch, kedy neboli úspešní ani s odvolaním, zatiaľ čo podľa staršej právnej úpravy mali prístup
k nezávislému a nestrannému súdu už v rámci preskúmavania neprávoplatného rozhodnutia.
4.2

Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo dňa 24.10.2012, sp. zn. 6Sžo/45/2011.
BARICOVÁ, J., FEČÍK, M., ŠTEVČEK, M., FILOVÁ, Anita a kol. Správny súdny poriadok. Komentár,
s.12
17 Tamže, s.13
15
16
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POSTAVENIE ÚČASTNÍKA KONANIA PO NOVOM?
Vo výsledku je vhodné zhodnotiť, či nová právna úprava prispela k posilneniu procesných práv
účastníka konania o vklade, alebo ich, práve naopak, oslabila a aké je vhodné riešenie do budúcnosti.
Je samozrejmé, že len kvôli rozhodnutiam o zamietnutí vkladu do katastra sa neobnovia ustanovenia
o súdnom prieskume neprávoplatných rozhodnutí správnych orgánov. Je však zrejme dobré
zhodnotiť dnešný stav dodržiavania práv účastníkov tohto typu konania. Je nepochybné, že niektoré
zmeny boli ozaj pozitívne, ako napríklad spomínané stanovenie lehoty na rozhodnutie úradu ako
druhostupňového orgánu, alebo jednotný výklad zákonných ustanovení v preskúmavacom konaní.
Na druhej strane, oneskorenie možnosti prístupu na nezávislý a nestranný súd je istým krokom späť.
Dá sa chápať všeobecnému nadšeniu pri prijímaní nových procesných kódexov, vrátane Správneho
súdneho poriadku, ktorý vytvoril cestu pre väčšiu emancipáciu správneho súdnictva na Slovensku.
Vytvoril aj veľa nových a dobrých inštitútov, ktorých praktické uplatnenie ešte len bude predmetom
preskúšania v praxi. No možno nie je celkom správne odvrhnúť všetky riešenia z minulosti. Aj
preskúmanie neprávoplatných rozhodnutí malo svoj význam a cieľ, najmä v tak citlivých prípadoch,
ako sú vklady do katastra nehnuteľností, kedy dochádza k zásahom do vlastníckeho práva. Je zrejmé,
že stará právna úprava mala mnoho nedostatkov, ako napríklad neexistujúce lehoty a akoby nikdy sa
nekončiace konania. Napriek tomu, jedného dňa sa možno zákonodarca k jej určitej obdobe vráti.
5

ZÁVER
Zmeny súvisiace s prijatím nových procesných kódexov na Slovensku bez pochýb pomohli
spraviť ďalší krok k tomu, aby sa správne súdnictvo profilovalo do svojej pôvodnej úlohy, a to
vonkajšej kontroly zákonnosti najmä právnoaplikačných rozhodovacích procesov vo verejnej správe.
Vo svojej podstate je pozitívnou zmenou, že riadny opravný prostriedok, teda odvolanie voči
rozhodnutiu o nepovolení vkladu do katastra nehnuteľností bude po novom preskúmavať aj v druhom
stupni úrad ako orgán verejnej správy, a súdna kontrola sa stane až následnou. Na druhej strane,
nemožno opomínať skutočnosť, že právo účastníka konania na prístup k súdu síce nezaniklo, a ani
sa neoslabilo, avšak jeho uplatnenie sa značne oneskorilo. To môže byť problém najmä v situáciách,
kedy dôjde k porušeniu práv na prvom aj druhom stupni. Argument o tom, že súdne konanie bolo
príliš dlhé, v tomto prípade stráca relevanciu, pretože ako sa v tomto prípade časovo odkladá súdna
kontrola, odkladajú sa aj súdne prieťahy a vo výsledky môže byť postavenie účastníkov konania ešte
horšie. Aj keď je nepravdepodobné, že právna úprava správneho súdnictva by sa na Slovensku vrátila
k súdnemu prieskumu neprávoplatných rozhodnutí, predsa by možno v niektorých prípadoch bolo
vhodné, aby rozhodnutia v takých citlivých veciach, ako aj vlastníctvo nehnuteľností a práva s nimi
súvisiace, boli aj pod väčšou kontrolou súdu.
6
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PRESKÚMAVANIE ROZHODNUTÍ PRIJATÝCH V ZBORE
VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE
Ingrida Papáčová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstract: The Corps of the Prison and Court Guard is formed by a separate public armed corps. It is
a Corps that is primarily addressed internally, it is a corps that is established by law and its activity
and basic definition of activity is also defined by law, but its procedures, organization or redistribution
is exclusively dealt with internal documents.
In the contribution, the author points out the particularities of the internal decisions of the superiors
who are competent to rule on the case, the purpose of which is to point out the possibility or inability
of the member to stand before the court to review such decisions of the superiors.
Abstrakt: Zbor väzenskej a justičnej stráže tvorí samostatný verejný ozbrojený zbor. Jedná sa o Zbor,
ktorého záležitosti sú riešené prioritne interne, t z. že sa síce jedná o zbor, ktorý je zriadený zákonom
a jeho činnosť a základné vymedzenie pôsobenia je taktiež definované zákonom, avšak jeho postupy,
organizácia, či prerozdelenie je riešené výlučne internými dokumentami.
Autorka v príspevku poukáže na osobitosti interných rozhodnutí nadriadených subjektov, ktoré sú
oprávnené rozhodovať vo veci, pričom cieľom príspevku bude poukázať na možnosť alebo
nemožnosť zamestnanca Zboru väzenskej a justičnej stáže, ako aj príslušníka Zboru väzenskej
a justičnej stráže postaviť sa pred súd vo veci preskúmania takýchto prijatých rozhodnutí
nadriadených subjektov.
Kľúčové slová: disciplinárne previnenie, preskúmanie rozhodnutia, rozhodnutie, Zbor väzenskej a
justičnej stráže.
Key words: disciplinary proceedings, review of decisions, decisions, the Corps of the Prison and
Court Guard.
ÚVOD
Zbor väzenskej a justičnej stráže tvorí špecifickú časť orgánov verejnej správy. Jeho
charakterom ho možno radiť medzi verejné ozbrojené zbory.
Aj napriek skutočnosti, že sa jedná o orgán verejnej správy, je jeho postavenie v systéme veľmi
špecifické. Inak to nebude ani v prípade preskúmavania rozhodnutí prijatých v Zbore väzenskej
a justičnej stráže.
1

ZBOR VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE
Zbor väzenskej a justičnej stráže možno chápať v zmysle zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore
väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších právnych predpisov (ďalej ako „Zákon o Zbore
väzenskej a justičnej stráži“) ako verejný ozbrojený zbor, ktorý je definovaný v § 1 nasledovne ako:
„ozbrojený bezpečnostný zbor, ktorý plní úlohy na úseku
a) výkonu väzby,
b) výkonu trestu odňatia slobody,
c) ochrany objektov zboru, objektov detenčného ústavu a v ich blízkosti,
d) ochrany verejného poriadku a bezpečnosti v objektoch súdu, objektoch prokuratúry a v ich
blízkosti.“1
2

Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších právnych predpisov,
§ 1 písm. a) – d)
1
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Nakoľko sa jedná o verejný zbor, v systéme orgánov verejnej správy ho možno radiť do štátnej
správy, konkrétne jej priamych vykonávateľov.2
Vo všeobecnosti možno skonštatovať, že Zbor väzenskej a justičnej stráže, ako aj jeho
predstavitelia majú osobitné postavenie v systéme. Uvedené vyplýva z niekoľkých atribútov, medzi
ktoré možno zaradiť:
- zriadenie Zboru väzenskej a justičnej stráže v zmysle Zákona o Zbore väzenskej a justičnej
stráže,
- hierarchické usporiadanie v Zbore väzenskej a justičnej stráže,
- vnútorná diferenciácia Zboru väzenskej a justičnej stráže,
- interné dokumenty Zboru väzenskej a justičnej stráže,
- rozhodovacie procesy v Zbore väzenskej a justičnej stráže,
- rozsah činností diferencovaný v zmysle internej štruktúry v Zbore väzenskej a justičnej
stráže,
- hodnotenie
predstaviteľa
Zboru
väzenskej
a justičnej
stráže.3
V rozsahu príspevku budú prioritne spracované dve základné roviny, resp. kritériá, ktoré sa
aplikujú pri takejto diferenciácii – diferenciácia predstaviteľa Zboru väzenskej a justičnej stráže4
a hodnotenie predstaviteľa Zboru väzenskej a justičnej stráže.
Kritéria preskúmavania rozhodnutí prijatých v Zbore väzenskej a justičnej stráži
Na preskúmavanie rozhodnutí prijatých v Zbore väzenskej a justičnej stráži možno nahliadať
z viacerých hľadísk. Pre spracovanie tohto príspevku budem nahliadať na uvedenú problematiku z
pohľadu predstaviteľa Zboru väzenskej a justičnej stráže, a to, o aký typ pomeru sa v jeho prípade
bude jednať a z pohľadu hodnotenia predstaviteľa Zboru väzenskej a justičnej stáže, čiže z pohľadu
hodnotenia predstaviteľa Zboru väzenskej a justičnej stráže. Uvedené kritéria boli vybrané z dôvodu,
že v rámci preskúmavania rozhodnutia prijatého v Zbore väzenskej a justičnej stráže sa aplikuje
odlišný postup v závislosti od typu pracovného pomeru, ako aj v závislosti od typu udeleného
hodnotenia.
2.1

2.1.1 Predstavitelia Zboru väzenskej a justičnej stráže
Prioritne je vhodné uviesť, že v rámci Zboru väzenskej a justičnej stráže existuje členenie
predstaviteľov Zboru väzenskej a justičnej stráže na základe typu pomeru, ktorí majú uzavretí so
Zborom väzenskej a justičnej stráže. Celková diferenciácia, a teda aj náplň činnosti a postavenie
v Zbore väzenskej a justičnej stráže bude odvodená od pomeru, ktorý bude uzavretý medzi
predstaviteľom Zboru väzenskej a justičnej stráže a Zborom väzenskej a justičnej stráže ako takým,
čiže ako orgánom verejnej správy.
Podľa tohto členenia teda možno rozdeliť predstaviteľov Zboru väzenskej a justičnej stráže na
dve časti:
a) na zamestnancov Zboru väzenskej a justičnej stáže,
Pokiaľ sa bude jednať o zamestnanca Zboru väzenskej a justičnej stráže, budeme hovoriť
o pracovnom pomere a tento pracovný pomer bude uzavretý podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník
práce (ďalej ako „Zákonník práce“). Jedná sa teda o bežný typ pracovného pomeru, ktorý je uzavretý
medzi orgánom verejnej správy a fyzickou osobou. Prevažná náplň práce takéhoto zamestnanca
bude pozostávať z plnenia administratívnej agendy Zboru väzenskej a justičnej stáže.
b) na príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže.
V prípade príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže sa nebude jednať o pracovný pomer,
ale o služobný pomer uzavretý v zmysle zákona č. 73/1998 Zb. o štátnej službe o štátnej službe
príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže

Bližšie pozri: VRABKO, M. A kolektív: Správne právo hmotné – Všeobecná časť. Bratislava.
C.H.Beck. 2012. 122 s. ISBN 978-80-89603-03-9
3
Uvedené členenie nie je oficiálnym členením, predstavuje len sumarizáciu autorky k uvedenej
problematike.
4 V prípade pomenovania predstaviteľa Zboru väzenskej a justičnej stráže je nutné uviesť, že sa jedná
o spoločné označenie každej fyzickej osoby, ktorá uzavrela určitý typ pomeru so Zborom väzenskej
a justičnej stráže.
2
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Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších právnych predpisov (ďalej ako „Zákon
o štátnej službe“).
Jedná sa teda o špecifický typ predstaviteľa Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorý
vykonáva činnosť v Zbore väzenskej a justičnej stráže v rozsahu služobného pomeru.
2.1.2 Typ hodnotenia predstaviteľa Zboru väzenskej a justičnej stráže
Hodnotenie predstaviteľa Zboru väzenskej a justičnej stráže bude závisieť od toho, či
predstaviteľ Zboru väzenskej a justičnej stráže plní svoje zverené úlohy v zmysle uzavretého pomeru
so Zborom väzenskej a justičnej stráže alebo nie.
Plnenie zverených úloh je pritom nutné vyložiť nielen ako plnenie zverenej činnosti, ale
zároveň aj v zmysle dodržiavania služobnej disciplíny.
Neplnenie zverených úloh je následne nutné vyložiť ako nesplnenie zverenej činnosti, ale
zároveň aj plnenie nad jej rámec, ako aj neplnenie služobnej disciplíny predstaviteľom Zboru
väzenskej a justičnej stráže.
Na základe uvedeného teda možno udeliť hodnotenie:
a) kladné – odmena,
Odmena predstavuje inštitút smerujúci k podpore vzorného správania sa a plnenia svojej
náplne činnosti vzorne v zmysle pracovnej zmluvy alebo v zmysle služobného pomeru.
Odmena je v prípade zamestnanca Zboru väzenskej a justičnej stráže, ako aj v prípade
príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže rovnaká.
Patrí tu:
I. písomná pochvala,
II. peňažný dar alebo vecný dar (resp. je možné aj zvýšenie platu),
III. zvýšenie hodnosti.5
Udelenie niektorej z odmeny je priamo nadviazané na skutočnosť, o ako výraznú odmenu
pre predstaviteľa Zboru väzenskej a justičnej stráže sa jedná. „Disciplinárna odmena musí byť úmerná
záslužnému činu alebo príkladnému plneniu služobných povinností, za ktoré sa udeľuje. Za to isté
konanie podľa predchádzajúcej vety možno udeliť len jednu disciplinárnu odmenu.“6
V prípade zamestnanca Zboru väzenskej a justičnej stráže sa jedná o odmenu v zmysle
pracovnej zmluvy (v nadväznosti na Zákonník práce) a v prípade príslušníka Zboru väzenskej
a justičnej stráže sa jedná o disciplinárnu odmenu v zmysle služobného pomeru (v nadväznosti na
Zákon o štátnej službe).
b) záporné – potrestanie,
Potrestanie predstavuje inštitút smerujúci k upozorneniu na nevhodné správanie sa
a neplnenie si svojej náplne práce alebo jej plnenie nad rámec oprávnenia udeleného v pracovnej
zmluve alebo v služobnom pomere.
Na základe závažnosti konania alebo nekonania je voči zamestnancovi Zboru väzenskej
a justičnej stráže alebo voči príslušníkovi Zboru väzenskej a justičnej stráže vyvodená zodpovednosť.
PRESKÚMAVANIE ROZHODNUTÍ
Preskúmavanie rozhodnutí v Zbore väzenskej a justičnej stráže predstavuje veľmi špecifickú
problematiku v závislosti od celkového postavenia Zboru väzenskej a justičnej stráže v systéme
orgánov verejnej správy.
V Zbore väzenskej a justičnej stráže na základe toho možno tento pojem vyložiť v dvoch
základných rovinách:
- v rovine preskúmavania rozhodnutí prijatých v Zbore väzenskej a justičnej stráže
nadriadeným subjektom interne, alebo
v rovine preskúmavania rozhodnutí súdmi.
3

Bližšie pozri: Zákon č. 73/1998 Zb. o štátnej službe o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru,
Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej
polície v znení neskorších právnych predpisov, § 51 ods. 1 písm. a) – c)
6 Zákon č. 73/1998 Zb. o štátnej službe o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej
informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície
v znení neskorších právnych predpisov, § 51 ods. 2
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V oboch prípadoch však možno skonštatovať, že sa jedná o rozhodnutia pojednávajúce
o správnosti rozhodnutia priameho nadriadeného zamestnanca Zboru väzenskej a justičnej stráže, či
príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže, voči ktorému bolo uložené disciplinárne opatrenie vo
veci nesprávneho výkonu činnosti, či neplnenia si povinností.
Uvedené porušenie možno teda súhrnne nazvať aj opatrením voči zamestnancovi Zboru
väzenskej a justičnej stráže alebo voči príslušníkovi Zboru väzenskej a justičnej stráže.
V zmysle Zákona o štátnej službe možno skonštatovať, že pojem opatrenie, ako aj
disciplinárne opatrenie tento zákon používa, no nedefinuje. Pod pojmom disciplinárne opatrenie však
možno chápať uloženie sankcie voči príslušníkovi Zboru väzenskej a justičnej stráže, a to v prípade,
ak jeho konanie nie je v súlade so služobnou prísahou, služobnou disciplínou, či samotným
služobným pomerom, pričom jeho rozsah má byť primeraný ku uvedenému konaniu príslušníka Zboru
väzenskej a justičnej stráže.
Inštitút preskúmavania rozhodnutí vydaných v Zbore väzenskej a justičnej stráže tak existuje
v právnom systéme prioritne z dôvodu udeľovania disciplinárnych opatrení voči zamestnancom Zboru
väzenskej a justičnej stráže alebo príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže vo veci porušenia
pracovnej disciplíny alebo služobnej disciplíny, resp. za konanie, ktoré nie je v súlade s pracovnou
zmluvou zamestnanca Zboru väzenskej a justičnej stráže alebo nie je v súlade so služobným
pomerom príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže.
Preskúmavanie rozhodnutí prijatých v Zbore väzenskej a justičnej stráže interne
Preskúmavanie rozhodnutí prijatých v Zbore väzenskej a justičnej stráže predstavuje inštitút,
ktorým dochádza k preskúmavaniu vydaného rozhodnutia v Zbore väzenskej a justičnej stráže.
Prioritne samotné rozhodnutie vydáva osoba priamo nadriadená zamestnancovi Zboru
väzenskej a justičnej stráže alebo príslušníkovi Zboru väzenskej a justičnej stráže, voči ktorému
prijaté rozhodnutie smeruje. Preskúmanie prijatého rozhodnutia je preto v zmysle hierarchického
usporiadania v Zbore väzenskej a justičnej stráže nasmerované k najbližšiemu nadriadenému
subjektu.
Potrestanie zamestnanca Zboru väzenskej a justičnej stráže je definované v pracovnej zmluve
každého zamestnanca, pričom najvážnejšie potrestanie predstavuje prepustenie zo
zamestnaneckého pomeru. Porušenie pracovnej disciplíny, ako aj vyvodenie zodpovednosti za takéto
správanie sa je závislé od hodnotenia oprávneným subjektom, ako aj od samotnej závažnosti konania.
Potrestanie príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže je definované v služobnom pomere,
ako aj v samotnom Zákone o štátnej službe. V prípade príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže
môžu nastať tri základné situácie:
I. spáchanie trestného činu príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže,
Spáchanie trestného činu je moment, kedy konaním príslušníka Zboru väzenskej a justičnej
stráže dôjde jeho konaním k naplneniu znakov skutkovej podstaty niektorého z trestných činov
definovaných v zákone 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších právnych predpisov (ďalej
ako „Trestný zákon“).
V takomto prípade dôjde prioritne k rozhodnutiu súdu o spáchaní, resp. nespáchaní trestného
činu, a následne k deklarovaniu takéhoto rozhodnutia Zborom väzenskej a justičnej stáže.
Deklarovanie rozhodnutia súdu Zborom väzenskej a justičnej stráže predstavuje rozhodnutie
nadriadeného subjektu v Zbore väzenskej a justičnej stráže voči príslušníkovi Zboru väzenskej
justičnej stráže vo veci prepustenia príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže zo služobného
pomeru z dôvodu porušenia služobného pomeru.7
II. spáchanie priestupku príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže,
„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.“8
Z uvedenej definície je zrejmé, že zákonné znenie pripúšťa možnosť aplikácie iného ako
daného zákona. V nadväznosti na Zákon o štátnej službe sa pokladá aj priestupok za disciplinárne
3.1

Bližšie pozri: Zákon č. 73/1998 Zb. o štátnej službe o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru,
Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej
polície v znení neskorších právnych predpisov, § 192 ods. 1 písm. a) – g)
8 Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších právnych predpisov, § 2 ods. 1
7
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previnenie, t. z. že jeho prejednávanie bude prebiehať v rovnakom režime ako disciplinárne
previnenie.9
III. spáchanie disciplinárneho previnenia príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže,
Posledným konaním príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže je spáchanie
disciplinárneho previnenia. „Disciplinárnym previnením je zavinené porušenie povinností policajta,
pokiaľ nie je trestným činom alebo priestupkom.“10
Z uvedeného možno zhodnotiť, že sa jedná o také konanie príslušníka Zboru väzenskej
a justičnej stráže, ktoré nenapĺňa znaky trestného činu, ani priestupku (aj keď rozhodovanie
o spáchanom priestupku bude podliehať rovnakému postupu), pričom sa však musí jednať o určité
porušenie. Takéto porušenie je buď porušenie služobnej disciplíny alebo konanie nad rámec
oprávnenia alebo konanie, ktoré nie je v súlade so služobnou disciplínou Zboru väzenskej a justičnej
stráže.
Voči takémuto porušeniu uloží nadriadený orgán niektoré z disciplinárnych opatrení, medzi
ktoré patria:
a) písomné pokarhanie príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stáže,
b) zníženie služobného platu, a to až do výšky 15% - maximálne však na dobu troch mesiacov,
c) zníženie služobnej hodnosti o jeden stupeň – na dobu jedného roka,
d) zákaz činnosti príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže,
e) prepadnutie veci,11
f) výčitka.12
Avšak uloženie akejkoľvek sankcie je spojené s vydaním rozhodnutia, ktoré musí obsahovať
určité časti. V prípade rozhodnutí prijatých v Zbore väzenskej a justičnej stráže je obsah rozhodnutia
uvedený v Zákone o štátnej službe v § 241 ods. 1 nasledovne: „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 ho vydal, opatrené odtlačkom pečiatky so štátnym
znakom a oznámené účastníkovi konania vyhlásením alebo doručením. Ak totožnosť príslušníka
Slovenskej informačnej služby alebo toho, kto rozhodnutie vydal, má zostať utajená, v rozhodnutí sa
jeho meno a priezvisko neuvádza; táto osoba sa v rozhodnutí označí iným vhodným spôsobom.“13
Výrok pritom musí obsahovať aj uvedenie právneho predpisu, ku ktorého porušeniu došlo,
a v zmysle ktorého došlo k uloženiu disciplinárneho opatrenia voči príslušníkovi zboru väzenskej
a justičnej stráže.14
Bližšie pozri: Zákon č. 73/1998 Zb. o štátnej službe o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru,
Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej
polície v znení neskorších právnych predpisov, § 52 ods. 2
10 Zákon č. 73/1998 Zb. o štátnej službe o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej
informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície
v znení neskorších právnych predpisov, § 52 ods. 1
11 Bližšie pozri: Zákon č. 73/1998 Zb. o štátnej službe o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru,
Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej
polície v znení neskorších právnych predpisov, § 53 ods. 1 písm. a) – e)
12 Výčitka svojim charakterom nepatrí priamo medzi disciplinárne opatrenia. Predstavuje miernejšiu
formu vysporiadania sa s porušením interných predpisov príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej
stráže. Jedná sa len o ústne napomenutie príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže, pričom
svojim charakterom nahrádza vážnejšie potrestanie príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže. Je
prípustná len v prípadoch, kedy stačí na nápravu vzniknutého stavu len ústny dohovor mimo
záznamov príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stáže, pričom sa mu iné disciplinárne opatrenie
uložené nebude.
13 Zákon č. 73/1998 Zb. o štátnej službe o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej
informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície
v znení neskorších právnych predpisov, § 241 ods. 1
14 Bližšie pozri: Zákon č. 73/1998 Zb. o štátnej službe o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru,
Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej
polície v znení neskorších právnych predpisov, § 241 ods. 2
9
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Uvedené zákonné znenie je potvrdené aj v rozhodnutí Najvyššieho súdu, spisová značka
6Sžo/33/2013 nasledovne: „Zo zákona č. 73/1998 Z. z. priamo nevyplýva právna úprava obsahu
výroku rozhodnutia v prípade ukladania disciplinárneho potrestania. Odvolací súd preto súhlasí s
názorom súdu prvého stupňa, že pokiaľ aj zákonodarca v zákone č. 73/1998 Z. z. výslovne neuvádza,
že súčasťou výroku o uložení disciplinárneho opatrenia je uvedenie skutku, na základe ktorého sa
účastníkovi disciplinárne opatrenie ukladá, je povinnosťou správneho orgánu uviesť skutok, ktorým
sa účastník dopustil disciplinárneho previnenia, za ktorý sa mu ukladá disciplinárne opatrenie. Takáto
povinnosť správnemu orgánu vyplýva napokon aj z obsahu právnej normy v § 241 ods. 2 zákona č.
73/1998 Z. z., v zmysle ktorej výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovení právneho
predpisu, podľa ktorého bolo rozhodnuté, keď zákonodarca v nej uvádza, že výrok obsahuje
rozhodnutie o veci... v disciplinárnom konaní predmetom konania je posudzovanie disciplinárneho
previnenia účastníka, ktorý sa ho dopustil na základe konania resp. nečinnosťou a v prípade
preukázania, že účastník sa dopustil disciplinárneho previnenia skutkom kladeným mu za vinu,
správny orgán mu za takéto previnenie ukladá disciplinárne opatrenie, ktorá skutočnosť sa musí
premietnuť aj do výroku rozhodnutia, ktorým správny orgán rozhoduje o veci samej, a preto nie je
možné považovať za súladné so zákonom, ak správny orgán vo výroku rozhodnutia, ktorým rozhoduje
v disciplinárnom konaní, uvedie len, že účastníkovi konania ukladá disciplinárne opatrenie, pričom z
takéhoto výroku nie je zrejmý skutok, ktorým sa účastník dopustil disciplinárneho previnenia, za ktorý
sa mu disciplinárne opatrenie ukladá. Konanie o disciplinárnom previnení a ukladanie sankcie zaň,
vychádza zo zásad trestnoprávnej úpravy, v zmysle ktorej bez ohľadu na to, či ide o trestnú
zodpovednosť podľa trestného práva, administratívne trestanie alebo disciplinárne trestanie, obvinený
z porušenia právnej povinnosti má vždy právo vedieť, za ktorý skutok sa mu sankcia za porušenie
právnej povinnosti ukladá, a preto vo výroku rozhodnutia, ktorým sa mu ukladá sankcia za porušenie
právnej povinnosti, by mal byť skutok uvedený určitým spôsobom tak, aby nemohol byť zameniteľný
s iným skutkom. Vzhľadom k uvedenému podstatnou náležitosťou výroku rozhodnutia o uložení
disciplinárneho opatrenia je opísanie skutku s právnou kvalifikáciou o disciplinárnom previnení s
označením zákonného ustanovenia, ktoré bolo porušené... v zmysle čl. 152 ods. 4 Ústavy SR v
spojení s článkom 49 Ústavy SR, podľa ktorého „len zákon ustanoví, ktoré konanie je trestným činom
a aký trest, prípadne iné ujmy na právach alebo majetku možno uložiť za jeho spáchanie“. Ide o
deklarovanie univerzálneho princípu „nullum crimen, nulla poena sine lege“, ktorý sa po formálnej
stránke prejavuje tak, že vo výroku rozhodnutia musí byť uvedený opis konania, ktorý je skutkom a
súčasne jeho právna kvalifikácia s označením zákonného ustanovenia, ktoré bolo porušené.
Následne sa tento princíp prejavuje ako náležitosť rozsudkov vydaných v trestnom konaní podľa §
163 ods. 3 Trestného poriadku „výrok, ktorým sa obžalovaný uznáva za vinného, alebo ktorým sa
spod obžaloby oslobodzuje, musí presne označovať trestný čin, ktorého sa výrok týka, a to nielen
zákonným pomenovaním a uvedením právnej kvalifikácie, ale aj uvedením miesta, času a spôsobu
spáchania, prípadne aj s uvedením iných skutočností potrebných na to, aby skutok nemohol byť
zamenený s iným, ako aj uvedením všetkých zákonných znakov vrátane tých, ktoré odôvodňujú určitú
trestnú sadzbu“). Vzhľadom na tieto okolnosti nerešpektovanie formálnych náležitostí sankčných
rozhodnutí má za následok nezákonnosť rozhodnutia. Význam výrokovej časti rozhodnutia spočíva
tiež v tom, že iba táto časť rozhodnutia môže zasiahnuť do práv a povinností účastníkov konania.
Riadne formulovaný výrok a v ňom konkrétny popis skutku je nezastupiteľnou časťou rozhodnutia, z
ktorého je možné zistiť, ktorá konkrétna povinnosť bola porušená a aké opatrenia, či sankcie boli
uložené.“15
V prípade, ak nie je splnená niektorá z vyššie uvedených náležitosti, môže dôjsť
k nezákonnosti daného rozhodnutia prijatého v Zbore väzenskej a justičnej stráže.
Preskúmavanie rozhodnutí prijatých v Zbore väzenskej a justičnej stráže súdmi
Preskúmavanie rozhodnutí prijatých v Zbore väzenskej a justičnej stráže je pomerne
jednoznačné. Zaujímavejším sa však javí rozhodovanie súdmi o danej veci. Je niečo takéto
prípustné? Môže sa v prípade nesúhlasu s rozhodnutím zamestnanec Zboru väzenskej a justičnej
stráže alebo príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže obrátiť na súd? Táto otázka vzniká hlavne
z dôvodu, že sa v prípade Zboru väzenskej a justičnej stráže jedná o orgán verejnej správy, ktorý je
prioritne riadený internými predpismi a postupmi. Avšak ani táto skutočnosť nemá vplyv na právo
3.2
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zamestnanca Zboru väzenskej a justičnej stráže, ako ani na právo príslušníka Zboru väzenskej
a justičnej stráže pre prístup k súdu.
Uvedené je garantované ústavným zákonom č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky
(ďalej ako „Ústava Slovenskej republiky“), čl. 46 ods. 1 nasledovne: „Každý sa môže domáhať
zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch
ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky.“16
Nakoľko sa však jedná o rozhodnutie orgánu verejnej správy, možno pod neho subsumovať
aj nasledujúce: „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.“17
Samotná Ústava Slovenskej republiky garantuje právo domáhať sa svojich práv na súde.
Uvedené potvrdzuje aj zákon č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších právnych
predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“), § 13 ods. 1: „Fyzická osoba má právo najmä sa domáhať,
aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jeho osobnosti, aby sa odstránili
následky týchto zásahov, a aby mu bolo dané primerané zadosťučinenie.“18
Z uvedeného vyplýva, že právo ako zamestnanca Zboru väzenskej a justičnej stráže, tak aj
príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže je v zmysle uvedených právnych predpisov prípustné.
Ale dochádza vôbec k takýmto podaniam?
Vo všeobecnosti možno povedať, že v praxi často nedochádza k podaniam na súd, kde by bol
súd nútený prejednávať spor medzi orgánom verejnej správy a zamestnancom Zboru väzenskej
a justičnej stráže alebo príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže. Na druhej strane však
existuje určitý moment zdržovania sa, ktorý aj napriek udelenému disciplinárnemu opatreniu nedovolí
zamestnancovi Zboru väzenskej a justičnej stráže alebo príslušníkovi Zboru väzenskej a justičnej
stráže vyjadriť svoju nespokojnosť voči takémuto internému rozhodnutiu.
Z uvedeného teda možno konštatovať, že aj napriek udelenému disciplinárnemu opatreniu sa
len malý zlomok obráti na súd na preskúmanie prijatého rozhodnutia orgánu verejnej správy.
Samotné súdy v konaniach odmietajú na seba preberať zodpovednosť a rozhodovaciu činnosť
orgánov verejnej správy, konkrétne v tomto prípade teda Zboru väzenskej a justičnej stráže. Uvedené
potvrdzuje rozhodnutie Najvyššieho súdu, Správneho kolégia vo veci 8Sžo/6/2012, kde sa uvádza:
„Súd hoc konajúci v plnej jurisdikcii nepreberá na seba právomoc a zodpovednosť správneho orgánu,
ktorého rozhodnutie preskúmava. Správne súdnictvo nie je pokračovaním správneho konania a
rovnako súd nie je správnym orgánom, ktorý by mohol a mal vyhľadávať dôvody zákonnosti či
nezákonnosti napadnutých rozhodnutí, pokiaľ tieto dôvody nepovažoval v priebehu administratívneho
konania za relevantné konajúci orgán.“19
Vo všeobecnosti možno konštatovať, že súdy rozhodujú vo veciach správneho orgánu – Zboru
väzenskej a justičnej stráže a fyzickej osoby – zamestnanca Zboru väzenskej a justičnej stráže
a príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže. Aj napriek tejto možnosti sa k takémuto kroku obráti
takáto osoba len málokedy.
Najbežnejším prípadom, kedy sa prejednáva rozhodnutie Zboru väzenskej a justičnej stráže
je prípad vyčíslenia výsluhového dôchodku. Pokiaľ však chceme pojednávať o osobách, ktoré stále
ostávajú v pracovnom alebo v služobnom pomere, najbežnejším prípadom súdneho konania je
prejednávanie rozhodnutia o udelení písomného pokarhania alebo prepustenie zo zamestnaneckého
pomeru alebo služobného pomeru alebo prepustenie zo zamestnaneckého pomeru alebo služobného
pomeru z dôvodu psychickej nespôsobilosti zamestnanca Zboru väzenskej a justičnej stráže alebo
príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže.
Aj napriek podaniam na posúdenie prijatého rozhodnutia v Zbore väzenskej a justičnej stráže
súdom však nedochádza často k uznaniu nároku zamestnanca Zbor väzenskej a justičnej stráže
alebo príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže. V mnohých prípadoch je potvrdené rozhodnutie

Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky, čl. 46 ods. 1
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky, čl. 46 ods. 2
18 Zákon č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov, § 13 ods. 1
19 Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Správne kolégium vedené pod spis. zn.
8Sžo/ž/2012 zo dňa 21.02.2013
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prijaté nadriadeným orgánom v Zbore väzenskej a justičnej stráže, avšak existujú aj rozhodnutia,
ktoré takéto prijaté rozhodnutie nepotvrdzujú.
Veľmi špecifickým je prípad príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže, kedy v rozhodnutí
Krajského súdu v Prešove vedeného pod spisovou značkou 3S/52/2011 došlo k zrušeniu rozhodnutia
Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justične stráže so spisovou značkou GR ZVJS3-5-13/142011, ktorým bol prepustený príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže zo služobného pomeru
z dôvodu klinickej duševnej poruchy. K takémuto ukončeniu služobného pomeru môže dôjsť na
základe vyhotovenia znaleckého posudku, ktorým dochádza k uznaniu príslušníka Zboru väzenskej
a justičnej stráže za nespôsobilého na výkon svojej činnosti. „Hmotnoprávnym predpokladom
prepustenia príslušníka zboru zo služobného pomeru podľa ustanovenia § 192 ods. 1 písm. c) zákona
č. 73/1998 Z. z. je existencia posudku služobného klinického psychológa so záverom, že príslušník
zboru nie je duševne spôsobilý na výkon štátnej služby.“ 20
V uvedenej veci bol vyhotovený druhý znalecký posudok, ktorý uznal príslušníka Zboru
väzenskej a justičnej stráže za spôsobilého na výkon činnosti, a tým súd vydal zrušujúci rozsudok vo
veci prijatého rozhodnutia Zboru väzenskej a justičnej stráže.
ZÁVER
Zbor väzenskej a justičnej stráže predstavuje špecifický orgán verejnej správy, ktorý prevažnú
väčšinu náležitostí rieši práve interným rozhodovaním. Aj napriek tejto skutočnosti však jednotlivým
predstaviteľom Zboru väzenskej a justičnej stráže, čiže zamestnancom Zboru väzenskej a justičnej
stráže, ako aj príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže nemožno odňať ich zákonné právo na
preskúmavanie takto prijatého rozhodnutia.
Napriek tejto zákonnej možnosti, len skutočne v malom množstve prípadov dochádza
k podaniu návrhu na súd, ktorý má právo preskúmať takéto rozhodnutie ako nezávislý orgán. Ale
prečo je to tak? Z môjho pohľadu má na tento fakt vplyv na jednej strane skutočnosť, že väčšina
prípadov je riešená formou výčitky, čiže len ústneho pokarhania bez písomného záznamu do spisu
a na druhej strane skutočnosť, že takéto osoby či už v zamestnaneckom pomere alebo v služobnom
pomere nechcú zhoršovať svoju situáciu v Zbore väzenskej a justičnej stráže, takže sa radšej
prispôsobia systému.
4
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ZÁSAHOVÁ ŽALOBA VO SVETLE NOVEJ PRÁVNEJ ÚPRAVY
SPRÁVNEHO SÚDNICTVA
Lucia Smolková
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstract: This paper analyses the action against other interference by a public administration body,
commonly also referred to as the “action against interference“, which represents a significant legal
tool applicable in the area of judicial review of public administration. Proceedings on action against
other interference by a public administration body are primarily aimed at enhancing the protection of
natural and artificial persons from such interference which is not based on a particular decision of a
public administration body but lies in a factual action taken against them. The predominant aim of this
paper is to highlight and analyse the most significant changes introduced in the statutory regulation
of this legal tool by Act No. 162/2015 Coll. Code of Administrative Justice and to express several
reflections with respect to the nature of these changes and their implications in the application
practice.
Abstrakt: Predmetný príspevok analyzuje inštitút žaloby proti inému zásahu orgánu verejnej správy,
ktorý sa justično-kolokviálne označuje aj ako „zásahová žaloba“, a ktorý predstavuje významný inštitút
uplatňujúci sa v rámci súdnej kontroly verejnej správy. Konanie o žalobe proti inému zásahu orgánu
verejnej správy má za cieľ predovšetkým posilniť ochranu fyzických a právnických osôb pred takými
zásahmi, ktoré nie sú založené na konkrétnom rozhodnutí orgánu verejnej správy, ale spočívajú vo
faktickej činnosti proti nim. Primárnym cieľom predkladaného príspevku je poukázať na a analyzovať
najvýznamnejšie zmeny, ktoré v právnej úprave tohto inštitútu nastali prijatím zákona č. 162/2015 Z.z.
Správneho súdneho poriadku, a vyjadriť tak niekoľko úvah k charakteru uvedených zmien a ich
účinkom v rovine aplikačnej praxe.
Key words: administrative justice, interference, public administration body, action, Code of
Administrative Justice
Kľúčové slová: správne súdnictvo, zásah, orgán verejnej správy, žaloba, Správny súdny poriadok
ÚVOD
Právna úprava zásahovej žaloby je v súčasnosti obsiahnutá v druhej hlave štvrtej časti
zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“), ktorý v § 252 a nasl. upravuje
konanie o žalobe proti inému zásahu orgánu verejnej správy. Predchodca SSP – zákon č. 99/1963
Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „OSP“) – upravoval tento
inštitút pod názvom „žaloba na ochranu pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy“ v piatej
hlave piatej časti OSP, konkrétne v § 250v a nasl.
Inštitút žaloby na ochranu pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy bol do OSP
začlenený až novelou OSP – zákonom č. 424/2002 Z.z. Cieľom predmetnej novely bolo najmä
posilnenie ochrany fyzických a právnických osôb pred takými zásahmi do ich subjektívnych práv, ktoré
nie sú založené na rozhodnutí orgánu verejnej správy, ale spočívajú vo faktickej činnosti proti nej.1
Príslušné fyzické a právnické osoby tak konečne získali aj v legislatívnej rovine nástroj na boj proti
rôznym nelegálnym aktivitám orgánov verejnej správy. 2
1

Dôvodová správa k zákonu č. 424/2002 Z.z. Pozri aj uznesenie NS SR, sp. zn. 6Sž 153/2003 z 1.
júla 2004.
2 Dovtedy bol jediným orgánom umožňujúcim dosiahnutie nápravy Ústavný súd Slovenskej republiky.
V zmysle ústavného zákona č. 90/2001 Z.z. bol v čl. 127 a v čl. 142 doplnený základ neskoršieho
konania o nezákonnom zásahu, na ktorý následne nadviazala aj novela OSP zákonom č. 424/2002
Z.z.
1
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Právna úprava zásahovej žaloby obsiahnutá v SSP je v porovnaní s právnou úpravou
obsiahnutou v OSP viac rozpracovanejšia a jej najzásadnejšie zmeny uvádzame nižšie.
2

NAJZÁSADNEJŠIE ZMENY V NOVEJ PRÁVNEJ ÚPRAVE ZÁSAHOVEJ ŽALOBY PODĽA
SSP V KOMPARÁCII S JEJ PREDCHÁDZAJÚCOU PRÁVNOU ÚPRAVOU PODĽA OSP

K pojmu „iný zásah orgánu verejnej správy“
Na prvý pohľad je azda najviac badateľná terminologická zmena týkajúca sa názvu samotného
inštitútu. Podľa OSP súdy poskytovali ochranu pred „nezákonným“ zásahom, avšak v zmysle SSP
pôjde o poskytovanie ochrany pred „iným“ zásahom orgánu verejnej správy.
Pojem „nezákonný zásah“ nebol v OSP v jeho piatej časti vôbec zadefinovaný, avšak OSP vo
svojom § 250v ods. 1 priamo ustanovil, že nezákonný zásah nie je rozhodnutím, čo malo neskôr veľký
význam pre judikatúru. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ÚS SR“) nadväzujúc na judikatúru
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „NS SR“) v tejto súvislosti uviedol, že nezákonný
zásah musí mať verejnoprávnu povahu, t.j. orgán verejnej správy pri výkone svojej právomoci, resp.
i pri nedostatku právomoci, mocenským spôsobom zasiahol do právneho postavenia fyzickej alebo
právnickej osoby. Ďalej uviedol, že pojem zásah možno vykladať ako aktívne konanie vykazujúce
znaky bezprostredného zásahu zameraného proti poškodenému, resp. proti nemu priamo
vykonaného, pričom zásahom vyvolané účinky na poškodeného sú definitívne, t.j. inými prostriedkami
nápravy ako súdnym donútením neodstrániteľné.3 Ďalej napr. NS SR k definícii pojmu nezákonný
zásah uviedol, že ide o súdnu ochranu pred faktickými nezákonnými zásahmi orgánov verejnej
správy, ktoré nie sú rozhodnutím alebo iným individuálnym aktom, pričom za nezákonný zásah sa
v širšom zmysle chápe protiprávny útok orgánov verejnej správy proti subjektívnym verejným právam
fyzickej alebo právnickej osoby, spočívajúci v postupoch orgánu verejnej správy alebo v jeho činnosti,
úkone, alebo pokyne. Ďalej musí ísť o priamy zásah do subjektívnych verejných práv, napr. porušenie
práva na život, práva na osobnú slobodu, práva na ochranu vlastníctva, práva na ochranu obydlia,
a pod.4 Súdy v tejto súvislosti aj akcentovali skutočnosť, že cieľom ochrany podľa § 250v OSP je
ukončenie nezákonného zásahu orgánu verejnej správy, proti ktorému sa fyzická alebo právnická
osoba nemôže brániť inými prostriedkami. Judikatúra však za zásah v zmysle § 250v OSP ods. 1
OSP nepovažovala vydanie právneho predpisu, ani vydanie rozhodnutia, ani nečinnosť orgánu
verejnej správy.5
Z pohľadu niektorých autorov bol nezákonný zásah upravený veľmi široko a všeobecne v §
250v ods. 1 OSP. „Zásah“ podľa nich zahŕňa veľké množstvo faktických činností orgánov verejnej
správy, ku ktorým sú oprávnené na základe rôznych zákonov. Ide o úkony neformálne, pre ktoré môžu
a nemusia byť stanovené pravidlá, napr. faktické pokyny (typické v doprave), bezprostredné zásahy
(pri demonštráciách), zabezpečovacie úkony, atď. Vo všeobecnosti ide teda o úkony, ktoré sú pre
osoby, voči ktorým smerujú, záväzné a tie sú povinné na ich základe niečo konať, niečo strpieť alebo
nejakej činnosti sa zdržať, a to na základe nariadenia či príkazu (ústneho alebo iným spôsobom
vyjadreného. Za „zásah“ sa ďalej považovali aj aktívne úlohy orgánov verejnej správy v rámci výkonu
verejnej moci súvisiace väčšinou s výkonom správnej činnosti, ktorú správna veda označuje aj ako
„správny dozor“, napr. autoritatívne úkony príslušníkov polície, vojenskej polície, príslušníkov zboru
väzenskej a justičnej stráže, atď.6
Použitie pojmu „iný zásah“ namiesto pôvodného pojmu „nezákonný zásah“ zákonodarca
zdôvodňuje najmä tým, že nie každý zásah je v konečnom dôsledku nezákonný, a táto skutočnosť sa
môže preukázať iba na základe meritórneho rozhodnutia správneho súdu (dovtedy sú argumenty
žalobcu o nezákonnosti zásahu iba v polohe jeho tvrdenia). Prívlastok „nezákonný“ evokoval
protiprávnosť každého žalovaného zásahu. Definícia pojmu „iný zásah“ je zakotvená v § 3 ods. 1
písm. e) SSP, a táto znie nasledovne: „Na účely SSP sa iným zásahom orgánu verejnej správy
rozumie faktický postup vykonaný pri plnení úloh v oblasti verejnej správy, ktorým sú alebo môžu byť
2.1

Nález ÚS SR, spis. zn.: II ÚS 792/2016-62 zo dňa 9. mája 2017
Napr. rozsudok NS SR, spis. zn.: 8 Sžz 1/2010 z 27. januára 2011, sp. zn. 4Sžz 3/2010 z 15. októbra
2011
5 Napr. rozsudok NS SR, sp. zn. 4Sžz 3/2010 z 15. októbra 2011
6 BARICOVÁ, J., FEČÍK, M., ŠTEVČEK, M., FILOVÁ, A. a kol. Správny súdny poriadok. Komentár. s.
1226.
3
4
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práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti fyzickej osoby a právnickej osoby priamo dotknuté;
iným zásahom je aj postup orgánu verejnej správy pri výkone kontroly alebo inšpekcie podľa
osobitného predpisu, ak ním sú alebo môžu byť práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti
fyzickej osoby a právnickej osoby priamo dotknuté.“
Ako je z vyššie uvedeného zrejmé, táto legálna definícia vymedzuje dva typy iného zásahu
orgánu verejnej správy. Prvým typom je faktický postup orgánu verejnej správy vykonaný pri plnení
úloh v oblasti verejnej správy a druhým typom je postup orgánu verejnej správy pri výkone kontroly
alebo inšpekcie podľa osobitného predpisu. V prvom prípade má iný zásah orgánu verejnej správy
čisto faktickú povahu, čo znamená, že pri ňom neprebehlo žiadne formalizované administratívne
konanie, a je výsledkom okamžitého, t.j. bezprostredného, uplatnenia oprávnenia orgánu verejnej
správy na mieste samom. V druhom prípade sa postupom pri výkone kontroly alebo inšpekcie rozumie
vrchnostenské uplatňovanie kontrolných a inšpekčných oprávnení orgánmi verejnej správy, ktoré
majú rôzny dopad na subjektívne práva tých osôb, voči ktorým sú tieto smerované. 7 Mohli by sme
však tvrdiť, že obe definičné vymedzenia iného zásahu orgánu verejnej správy majú spoločné to, že
v oboch prípadoch ide o priamy dotyk na právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach
fyzických alebo právnických osôb, pričom preukázanie dotknutia subjektívnych práv je zároveň aj
procesnou podmienkou spojenou s unesením aktívnej žalobnej legitimácie v zmysle § 254 SSP.
Z komplexnosti uvedenej legálnej definície ďalej vyplýva, že oba typy iného zásahu orgánu verejnej
správy sa týkajú výlučne len postupu orgánu verejnej správy, ku ktorému dochádza len pri tej jeho
činnosti, ktorá má povahu výkonu verejnej správy. Pod pojem „iný zásah“ ani v tomto prípade nebude
možné subsumovať rozhodnutie alebo opatrenie orgánu verejnej správy. Iným zásahom orgánu
verejnej správy môže byť len aktívny postup tohto orgánu pri výkone verejnej správy a nie opomenutie
takéhoto postupu alebo nečinnosť pri výkone verejnej správy.
Je uvedená terminologická zmena vo svojej podstate významná? Domnievame sa, že zmena
termínu z pôvodného „nezákonný“ na „iný“ je len pragmatická, keďže sa pod pojmom „zásah“ aj
naďalej rozumie rovnaké spektrum aktívnej činnosti orgánu verejnej správy. Bezpochyby je však pre
účely aplikačnej praxe prínosné zadefinovanie tohto pojmu v samotnom SSP, keďže doteraz bolo
pojmové vymedzenie nezákonného zásahu ponechané primárne na judikatúru, ktorá sa k uvedenej
otázke vyjadrovala hlavne vo vzťahu ku konkrétnym prípadom. Aj aplikačná prax víta zavedenie jednej
všeobecnej zákonnej definície v SSP, ktorá má ambíciu priniesť viac právnej istoty, a to najmä
v štádiu posudzovania, či v rámci skutkových okolností konkrétneho prípadu je možné identifikovať
iný zásah orgánu verejnej správy alebo nie.8
Zavedenie určovacej zásahovej žaloby proti inému zásahu orgánu verejnej správy
Ďalšou významnou zmenou, ktorú SSP vo vzťahu k zásahovej žalobe zavádza, je aj charakter
samotnej žaloby. Podľa § 250v ods. 1 OSP bolo zásahovú žalobu možné podať v prípade, ak sa
fyzická alebo právnická osoba domáhala ochrany proti takému zásahu, ktorý alebo ktorého dôsledky
trvali alebo hrozilo jeho opakovanie. Z hľadiska právnej teórie išlo v tomto prípade o tzv. negatórnu
žalobu a právna úprava obsiahnutá v OSP v podstate vylučovala, aby bola podaná žaloba na ochranu
proti skončenému nezákonnému zásahu, ktorou by sa žalobca domáhal len určenia nezákonnosti
príslušného zásahu orgánu verejnej správy. Takéto obmedzenie výrazne negovalo materiálnu
ochranu subjektívnych práv, nakoľko v rámci faktického výkonu verejnej správy len výnimočne
2.2

Ako príklady sa uvádzajú napr. obmedzujúce účinky kontroly, najmä umožnenie jej výkonu (napr.
podľa zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov), zabezpečovacie účinky,
ktorých cieľom je získanie podkladov pre následné uskutočnenie správneho trestania (napr. podľa
zákona č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej
národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej
správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov) alebo iné majetkové následky, napr.
nevyplácanie nadmerného odpočtu DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších predpisov.
8 TELEPČÁK, I. Ochrana pred nezákonným zásahom v novej úprave. Dostupné online na:
https://www.epravo.sk/top/clanky/ochrana-pred-nezakonnym-zasahom-v-novej-uprave-3036.html
[vzhliadnuté: 20.3.2018]
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dochádzalo k takému nastúpeniu zásahu zo strany orgánu verejnej správy, ktorého dĺžka trvania by
umožnila žalobcovi využiť zásahovú žalobu upravenú v § 250v OSP. 9
SSP rozpracováva aj túto koncepciu a okrem možnosti podania negatórnej zásahovej žaloby
proti inému zásahu orgánu verejnej správy (§ 252 ods. 1 SSP), umožňuje fyzickým a právnickým
osobám podať aj tzv. určovaciu žalobu proti inému zásahu orgánu verejnej správy (§ 252 ods. 2 SSP).
Ako uvádza Baricová a kolektív10, podstatou negatórnej zásahovej žaloby je ochrana pred
trvajúcim, hroziacim alebo opakujúcim sa iným zásahom, pričom negatórny charakter tejto ochrany
vyplýva z úpravy rozhodnutia správneho súdu v § 262 ods. 1 SSP, v zmysle ktorého uvedená žaloba
smeruje k uloženiu zákazu orgánu verejnej správy pokračovať v napadnutom inom zásahu. Z § 252
ods. 1 a 2 SSP zároveň vyplýva, že v danom prípade musí byť iný zásah neskončený, pričom za iný
neskončený zásah sa považuje (i) trvajúci, resp. prebiehajúci iný zásah, (ii) iný zásah, ktorého
následky trvajú a (iii) vykonaný iný zásah, u ktorého hrozí jeho opakovanie. V prípade hroziaceho
iného zásahu, ktorý však ešte nenastal, teda takáto hrozba nemôže byť napadnutá žalobou. Súdy
budú teda musieť vždy posudzovať okolnosti konkrétneho prípadu, aby zistili, či ide o hrozbu nového
zásahu alebo o hrozbu opakujúceho sa zásahu.
Uplatnenie určovacej zásahovej žaloby, ktorú SSP zavádza, je podmienené dvoma
predpokladmi, a to (i) jej subsidiaritou k negatórnej zásahovej žalobe, a (ii) jej povahou, ktorá by mala
byť reparačná alebo ochranná. Určovaciu zásahovú žalobu teda bude možné uplatniť len vtedy, ak
sa iný zásah už skončil, a počas trvania tohto iného zásahu nebolo možné podať negatórnu zásahovú
žalobu, napr. z dôvodu krátkej doby trvania iného zásahu, alebo ak bolo žalobcovi znemožnené
bezprostredne sa obrátiť so žalobou na správny súd. Pôjde teda o dôvody objektívnej nemožnosti
spočívajúce v dĺžke a okolnostiach zásahu.11 Takouto prekážkou však nemôže byť pasivita alebo
nezáujem žalobcu chrániť svoje subjektívne práva. Ďalej je pre uplatnenie určovacej zásahovej žaloby
dôležité preukázať, že rozhodnutie správneho súdu o jej vyhovení je dôležité pre náhradu škody
(rozumie sa ňou najmä náhrada škody poskytovaná podľa zákona č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti
za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov) alebo inú ochranu práv žalobcu (ktorá sa môže týkať iných práv než takých, ktoré možno
napraviť prostredníctvom náhrady škody, napr. neustále nezákonné rozpúšťanie zhromaždení členov
politickej strany, ktoré môže viesť k obmedzeniu slobodnej súťaže politických síl).
Aj v tomto prípade je uvedená zmena bezpochyby pozitívnym prínosom na dosiahnutie ešte
väčšej ochrany subjektívnych práv fyzických a právnických osôb pred inými zásahmi orgánov verejnej
správy.
Vybrané zmeny týkajúce sa objektívnych predpokladov pre podanie zásahovej žaloby
Jedným z objektívnych predpokladov pre uplatnenie zásahovej žaloby je jej podanie
v zákonom stanovenej lehote. Aj v tomto smere došlo oproti pôvodnej právnej úprave obsiahnutej v
OSP k zmene. Pôvodne musela byť zásahová žaloba v zmysle § 250v ods. 3 OSP podaná do 30 dní
odo dňa, keď sa osoba dotknutá zásahom o ňom dozvedela, najneskôr však do jedného roka odo
dňa, keď k nemu došlo. Uvedená subjektívna lehota však bola podľa SSP predĺžená na dva mesiace
a objektívna lehota až na 2 roky. V zmysle dôvodovej správy sa tak zákonodarca snažil zabezpečiť,
aby ochrana práv, právom chránených záujmov a povinností poskytovaná správnymi súdmi v tomto
konaní bola čo najúčinnejšia.
Ďalšia významná zmena, ktorú SSP zaviedol, a ktorú bezpochyby pozitívne privítala aj
aplikačná prax, je odstránenie procesnej podmienky vyčerpania príslušného prostriedku nápravy.
Táto spôsobovala pri striktnom výklade zásadnú prekážku v prístupe k správnemu súdu. Za takýto
prostriedok nápravy sa v zásade považovala sťažnosť podľa zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach
v znení neskorších predpisov. Uvedený zákon ustanovuje 60-dňovú lehotu (ide o 60 pracovných dní)
na vybavenie sťažnosti a zároveň neurčuje povinnosť doručovania do vlastných rúk oznámenia
2.3

Táto skutočnosť spôsobovala, že zásahovou žalobou nebolo možné domáhať sa ochrany napr. proti
odstráneniu motorového vozidla (podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo proti rozpusteniu zhromaždenia
(podľa zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov).
10 BARICOVÁ, J., FEČÍK, M., ŠTEVČEK, M., FILOVÁ, A. a kol. Správny súdny poriadok. Komentár.
s. 1227.
11 Dôvodová správa k zákonu č. 424/2002 Z.z.
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o výsledku prešetrovania sťažnosti. Uvedené skutočnosti viedli k tomu, že sťažovateľ v dôsledku
splnenia povinnosti vyčerpania sťažnosti súčasne nemohol podať žalobu v 30-dňovej subjektívnej
lehote.12 Zákonodarca sa však od tejto podmienky rozhodol upustiť najmä z dôvodu nejasného
preukazovania doručenia oznámenia o vybavení sťažnosti a rovnako aj z dôvodu, že ÚS SR ako aj
Európsky súd pre ľudské práva vo svojich rozhodnutiach vyslovili názor, že sťažnosť podľa zákona
o sťažnostiach nemožno vždy považovať za efektívny prostriedok nápravy nezákonných zásahov
orgánov verejnej správy.13 Uvedenú zmenu prijala veľmi pozitívne aj aplikačná prax, pretože v praxi
sa ukázalo podávanie sťažnosti proti nezákonným zásahom v mnohých prípadoch ako zbytočne
formálny krok a orgány verejnej správy, ktoré o nich rozhodovali, mali tendenciu vybavovať tieto
sťažnosti formalisticky a často ich dokonca odmietali z dôvodu, že údajne podľa obsahu nešlo o
sťažnosti podľa zákona o sťažnostiach.14
SSP rovnako oveľa detailnejšie špecifikuje náležitosti zásahovej žaloby, ktoré by sme mohli
rozdeliť na všeobecné (uvedené v § 57 SSP) a osobitné (špecifikované v § 257 SSP). Medzi
všeobecné náležitosti podania patrí (i) označenie správneho súdu, ktorému je žaloba určená, (ii)
označenie osoby, ktorá žalobu podáva, (iii) označenie, ktorej veci sa týka a čo sa ňou sleduje a (iv)
podpis (či už žalobcu alebo jeho právneho zástupcu v prípade, že je žalobca zastúpený). Medzi
osobitné náležitosti zásahovej žaloby patrí (i) označenie druhu žaloby, (ii) označenie žalovaného, (iii)
označenie alebo opis, prípadne číslo iného zásahu orgánu verejnej správy, (iv) žalobné body, (v)
označenie dôkazov, ak sa ich žalobca dovoláva, (vi) žalobný návrh.
V súvislosti s podmienkou podania zásahovej žaloby na príslušnom súde stojí za zmienku aj
ďalšia zmena, ktorá v tomto smere nastala. Podľa pôvodnej právnej úpravy bol na konanie o ochrane
pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy vecne príslušný krajský súd alebo NS SR, ak išlo
o zásah ústredného orgánu štátnej správy alebo iného orgánu s pôsobnosťou pre celé územie
Slovenskej republiky. Miestne príslušným súdom bol krajský súd, v ktorého obvode mal sídlo orgán
verejnej správy, ktorý zásah vykonal. Podľa novej právnej úpravy je na konanie o zásahovej žalobe
vecne príslušný už len krajský súd, pričom pravidlá o miestnej príslušnosti súdu ostali zachované.
Odkladný účinok zásahovej žaloby
Ďalším novým právnym inštitútom, ktorého cieľom je zabezpečenie efektívnej ochrany zo
strany správneho súdu v prípade iných zásahov orgánov verejnej správy, je odkladný účinok
zásahovej žaloby. Podanie zásahovej žaloby totiž nie je ex lege spojené s nastúpením odkladného
účinku.
Je možno trochu otázne tvrdiť, či ide o úplné nóvum vo vzťahu k inštitútu zásahovej žaloby,
keďže podľa § 250v ods. 8 OSP nebolo ani predtým rozhodovanie o odklade vykonateľnosti v rámci
zásahovej žaloby vylúčené, nakoľko podľa vyššie uvedeného ustanovenia sa na konanie o ochrane
pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy mohli primerane použiť aj ustanovenia prvej
a druhej hlavy piatej časti OSP (obsahujúce aj inštitút odkladu vykonateľnosti, ktorý bližšie popisujeme
nižšie). SSP však tento inštitút už explicitne zakotvuje aj vo vzťahu k zásahovej žalobe.
OSP v tejto súvislosti upravoval inštitút odkladu vykonateľnosti v § 250c ods. 1 vo vzťahu
k žalobe proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov a ustanovoval, že žaloba nemá odkladný
účinok na vykonateľnosť rozhodnutia správneho orgánu, pokiaľ osobitný zákon neustanovoval niečo
iné. Zároveň však pripúšťal možnosť, aby na žiadosť účastníka mohla byť vykonateľnosť rozhodnutia
na základe rozhodnutia predsedu senátu odložená, v prípade, ak by okamžitým výkonom
napadnutého rozhodnutia hrozila závažná ujma. Podľa § 250c ods. 2 OSP však súd vykonateľnosť
rozhodnutia vždy odložil uznesením v prípade, že došlo k prerušeniu konania z dôvodu, že súd
rozhodol, že požiada Súdny dvor Európskej únie o rozhodnutie o predbežnej otázke.
Podstatou inštitútu odkladného účinku je zabezpečenie takého stavu, aby preskúmavaný iný
zásah orgánu verejnej správy nevyvolával žiadne právne účinky. Ide o inštitút, ktorý ma predbežný
2.4

Uvedený problém vyriešila až judikatúra NS SR (pozri napr. rozsudok NS SR, sp. zn. 5Sžnz/2/2015608 z 25. júna 2015) prostredníctvom výkladu, že subjektívna lehota na podanie zásahovej žaloby sa
má počítať až od doručenia oznámenia o prešetrení sťažnosti.
13 Napr. nález ÚS SR, sp. zn. III ÚS 375/2015
14 TELEPČÁK, I. Ochrana pred nezákonným zásahom v novej úprave. Dostupné online na:
https://www.epravo.sk/top/clanky/ochrana-pred-nezakonnym-zasahom-v-novej-uprave-3036.html
[vzhliadnuté: 20.3.2018]
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a dočasný charakter, a predstavuje určitý ekvivalent neodkladných a zabezpečovacích opatrení
v civilnom sporovom konaní a neodkladných a iných opatrení v civilnom mimosporovom konaní,
avšak v porovnaní s týmito opatreniami je podstatou odkladného účinku akoby „zmraziť“ právne
následky prebiehajúceho alebo opakovane hroziaceho iného zásahu orgánu verejnej správy. 15
V prípade nastúpenia odkladného účinku sa jednak pozastavujú účinky napadnutého iného zásahu
orgánu verejnej správy (dochádza k prerušeniu faktického postupu orgánu verejnej správy pri inom
zásahu, alebo k prerušeniu výkonu kontroly alebo inšpekcie pri inom zásahu) a iný zásah orgánu
verejnej správy, ktorého sa odkladný účinok týka, nemôže byť podkladom pre vydanie naň
nadväzujúcich rozhodnutí alebo opatrení orgánov verejnej správy.
Inštitút odkladného účinku bude možné aplikovať len v prípade negatórnej zásahovej žaloby,
pretože logicky pri už skončenom inom zásahu nemôže dôjsť k odloženiu jeho účinkov. Ďalšími
procesnými podmienkami pre priznanie odkladného účinku negatórnej zásahovej žaloby zo strany
správneho súdu sú (i) návrh žalobcu na priznanie odkladného účinku, (ii) vyjadrenie žalovaného
a zabezpečenie administratívneho spisu a (iii) splnenie dôvodu pre priznanie odkladného účinku.
Možnosť priznania odkladného účinku negatórnej zásahovej žalobe je ovládaná dispozičnou
zásadou a návrh na priznanie odkladného účinku môže podať len žalobca, t.j. fyzická alebo právnická
osoba, ktorá o sebe tvrdí, že bola ukrátená na svojich právach alebo právom chránených záujmoch
iným zásahom orgánu verejnej správy priamo zameraným alebo vykonaným proti nej, prípadne
priamo dotknutá jeho následkami. SSP nepredpisuje žiadnu lehotu, v ktorej je potrebné tento návrh
podať – z logiky veci vyplýva, že žalobca môže podať takýto návrh najskôr so žalobou alebo
samostatne, a to najneskôr do konečného rozhodnutia správneho súdu.
Vyjadrenie žalovaného, t.j. orgánu verejnej správy, ktorý podľa žalobcu iný zásah vykonal,
k podanému návrhu na priznanie odkladného účinku je ďalšou procesnou podmienkou. Od doručenia
vyjadrenia žalovaného k návrhu začína v zmysle § 187 ods. 3 SSP plynúť 30-dňová lehota, v ktorej
má správny súd o návrhu rozhodnúť. Akcentuje sa však skutočnosť, že vyjadrenie žalovaného je jeho
procesné oprávnenie, nie však povinnosť, a žalovaný nemôže zmariť rozhodovanie správneho súdu
o návrhu svojou nečinnosťou pri podávaní vyjadrenia k návrhu (správny súd by mal žalovanému určiť
lehotu na podanie vyjadrenia, prípadne pripojiť doložku podľa § 103 ods. 2 SSP, že ak sa účastník
konania v určenej lehote nevyjadrí, bude sa predpokladať, že nemá námietky)
Negatórnej zásahovej žalobe môže súd priznať odkladný účinok len z jedného dôvodu, a tým
je hrozba závažnej ujmy na subjektívnych právach žalobcu. Hrozba závažnej ujmy predstavuje
neurčitý právny pojem, pričom závažnosť je možné posudzovať tak v rámci objektívneho chápania,
ako aj subjektívneho – zohľadňujúc sociálne, finančné, profesijné, prípadne aj iné okolnosti na strane
žalobcu.16 Zároveň však zákon ustanovuje podmienku, že priznanie odkladného účinku zo strany
správneho súdu nesmie byť v rozpore s verejným záujmom, a správny súd bude v týchto prípadoch
povinný nájsť ten správny pomer medzi záujmom na materiálnej ochrane subjektívnych práv žalobcu
a príslušným verejným záujmom spojeným s účinkami preskúmavaného iného zásahu orgánu
verejnej správy.
Pokiaľ ide o trvanie odkladného účinku, tento nastáva momentom právoplatnosti rozhodnutia
správneho súdu, ktorým bol odkladný účinok zásahovej žalobe priznaný, a končí sa momentom
právoplatnosti rozhodnutia správneho súdu vo veci samej (§ 186 ods. 2 SSP) 17 alebo momentom
právoplatnosti správneho súdu o zrušení rozhodnutia o priznaní odkladného účinku, ak sa v priebehu
konania ukáže, že na priznanie odkladného účinku neboli dané dôvody alebo tie medzičasom odpadli
(§ 189 SSP).
BARICOVÁ, J., FEČÍK, M., ŠTEVČEK, M., FILOVÁ, A. a kol. Správny súdny poriadok. Komentár.
s. 1244.
16 BARICOVÁ, J., FEČÍK, M., ŠTEVČEK, M., FILOVÁ, A. a kol. Správny súdny poriadok. Komentár.
s. 1246.
17 Na tomto mieste je ešte zaujímavé poznamenať, že ak bude proti meritórnemu rozhodnutiu
správneho súdu podaná kasačná sťažnosť, v prípade ktorej taktiež nastúpi odkladný účinok na
základe jeho priznania rozhodnutím kasačného súdu, opätovne dôjde k pozastaveniu účinku iného
zásahu orgánu verejnej správy. K takémuto „obživnutiu“ odkladného účinku zásahovej žaloby
dochádza teda v dôsledku odkladného účinku kasačnej sťažnosti, t.j. ak žalobcu v konaní pred
krajským súdom ochraňoval odkladný účinok zásahovej žaloby vo vzťahu k právnym účinkom iného
zásahu orgánu verejnej správy, bude ho rovnako chrániť aj odkladný účinok kasačnej sťažnosti.
15
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Správny súd rozhoduje o priznaní odkladného účinku uznesením, a to tak, že návrhu buď
vyhovie, alebo nevyhovie a zamietne ho, pričom proti uzneseniu správneho súdu, ktorým bolo
rozhodnuté o návrhu na priznanie odkladného účinku (či už kladne, ale záporne) nie je v zmysle §
439 ods. 2 písm. e) SSP prípustná kasačná sťažnosť. Dôvodom pre vyššie uvedené je najmä
eliminovanie situácie, kedy by rozhodovanie o kasačnej sťažnosti zbytočne predlžovalo konanie vo
veci samej. Na druhej strane však môže byť nezákonné alebo nedôvodné priznanie odkladného
účinku v zmysle § 189 SSP odstránené uznesením o zrušení odkladného účinku, ktoré môže správny
súd vydať i bez návrhu, ak sa v priebehu konania ukáže, že na priznanie odkladného účinku neboli
dané dôvody alebo tie medzičasom odpadli. O zrušení odkladného účinku môže správny súd
rozhodnúť najskôr po právoplatnosti uznesenia o jeho priznaní a najneskôr do vydania meritórneho
rozhodnutia.
Významným procesnoprávnym následkom priznania odkladného účinku vyplývajúcim z § 187
ods. 1 na ďalší priebeh konania vo veci samej je povinnosť správneho súdu rozhodnúť o zásahovej
žalobe do 6 mesiacov od vydania uznesenia o priznaní odkladného účinku, aby tak vytvorený dočasný
režim trval čo najkratšie.
Rozhodnutie správneho súdu o zásahovej žalobe
Významné zmeny nastali aj v súvislosti s rozhodovaním správneho súdu o zásahovej žalobe.
Podľa OSP súd o žalobe rozhodoval rozsudkom, a to buď spôsobom, že žalobe vyhovel a vo výroku
rozsudku uviedol označenie orgánu, ktorému sa povinnosť uložila, predmet a číslo správneho konania
a lehotu, v ktorej mal orgán verejnej správy povinnosť vykonať (uvedená povinnosť spočívala
v zákaze pokračovať v porušovaní práva žalobcu a v príkaze, ak to bolo možné, obnoviť stav pred
zásahom), alebo spôsobom, že žalobu zamietol, ak nebola dôvodná alebo prípustná. Súd mohol
konanie taktiež zastaviť, ak odpadli dôvody na ďalšie konanie.
Podľa SSP (§ 260) bude môcť správny súd konanie uznesením zastaviť, ak žalovaný po
podaní zásahovej žaloby upustí od napadnutého iného zásahu a podľa okolností odstráni jeho
následky, a zároveň sa k zastaveniu konaniu vyššie uvedeným spôsobom vyjadrí aj samotný žalobca.
Správny súd je teda v tomto prípade povinný zistiť si názor žalobcu, pričom tak môže urobiť formou
žalobcovho písomného vyjadrenia alebo formou jeho ústneho vyjadrenia na pojednávaní. Vyššie
uvedeným sa bezpochyby sleduje ochrana práv žalobcu v prípade možných pretrvávajúcich účinkov
alebo následkov iného zásahu. Je však dôležité poznamenať, že správny súd nie je takýmto
vyjadrením žalobcu viazaný, a tento musí sám zvážiť a posúdiť, či sú splnené podmienky pre
zastavenie konania. Proti uzneseniu o zastavení konania je prípustná kasačná sťažnosť, v prípade,
ak by bol žalobca nespokojný so zastavením konania, nakoľko by sa domnieval, že iný zásah alebo
jeho následky pretrvávajú.
Správny súd vydá uznesenie o zamietnutí žaloby v prípade, že žalobca neunesie dôkazné
bremeno a nedokáže preukázať, že zásah orgánu verejnej správy je v rozpore so zákonom alebo
iným všeobecne záväzným právnym predpisom. Negatórna zásahová žaloba bude zamietnutá najmä
z dôvodu, že neboli preukázané skutočnosti, že iný zásah bol nezákonný alebo že ním žalobca bol
ukrátený na svojich právach alebo právom chránených záujmoch. Rovnako aj určovacia zásahová
žaloba bude zamietnutá z dôvodu nepreukázania nezákonnosti iného zásahu, resp. neexistencie jeho
následkov.
Správny súd vyhovie negatórnej zásahovej žalobe, ak zistí, že je dôvodná, t.j. správny súd po
preskúmaní zistil, že napadnutý iný zásah je nezákonný a má priamy dopad na práva žalobcu.18
V takomto prípade vydá uznesenie, ktorým zakáže žalovanému pokračovať v napadnutom inom
zásahu, a ak je to možné, uloží mu povinnosť obnoviť stav pred zásahom. 19 Takéto uznesenie má
konštitutívny charakter, nakoľko jeho právoplatnosťou vzniká žalovanému povinnosť splniť povinnosti
uložené správnym súdom. Vyhovením negatórnej zásahovej žalobe prechádza konanie o inom
zásahu do ďalšej fázy, pre ktorú je typická aktivita správneho súdu, pričom túto už úspešný žalobca
2.5

Baricová a kolektív za príčinu nezákonnosti považuje napr. absenciu právomoci orgánu verejnej
správy vykonať napadnutý iný zásah alebo situáciu, v ktorej je vykonanie iného zásahu v rozpore
s normatívnou úpravou a rovnako aj situáciu , kedy je inšpekcie alebo kontrola, ktorej vykonanie je
podmienené predchádzajúcim súhlasom súdu, vykonaná bez takéhoto predchádzajúceho súhlasu.
19 Žalovaný orgán verejnej správy bude mať napr. povinnosť vrátiť vec, odstrániť alebo zničiť získané
informácie.
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nemusí iniciovať – správny súd kontroluje, či žalovaný splnil zákaz pokračovať v inom zásahu
a prípadne aj obnovil stav pred iným zásahom, ak mu takáto povinnosť bola uložená, pričom žalovaný
je výslovne povinný preukázať správnemu súdu v určenej lehote (doručením oznámenia), že splnil
zákaz pokračovať v inom zásahu a prípadne aj obnovil stav pred iným zásahom. Veľké nóvum
spočíva aj v tom, že ak žalovaný po uplynutí určenej lehoty bezdôvodne v inom zásahu pokračuje
alebo napriek uloženej povinnosti bezdôvodne neobnovil stav pred zásahom, správny súd mu môže
i bez návrhu uznesením uložiť pokutu.20 SSP je tak v porovnaní s OSP dôslednejší, pretože následok
nerešpektovania súdneho rozhodnutia zo strany žalovaného neprenáša na žalobcu, t.j. žalobca už
nemusí podať ďalšiu žalobu, o ktorej by sa rozhodovalo v novom konaní. Týmto spôsobom sa tak
odstránili aplikačné problémy spojené s tým, ako má byť formulovaný opakovaný návrh podľa § 250u
OSP, a v akom rozsahu je ním správny súd viazaný. Úspešný žalobca tak nebude nútený opätovne
podávať žalobu s návrhom na uloženie pokuty pasívnemu žalovanému ako tomu bolo
v predchádzajúcej právnej úprave. V tomto prípade už je to správny súd, ktorý zabezpečí splnenie
uložených povinností žalovaným. Konanie o inom zásahu sa skončí vydaním uznesenia správnym
súdom o zastavení konania, po tom, čo žalovaný správnemu súdu preukáže splnenie zákazu
pokračovať v inom zásahu a obnovenie stavu pred zásahom, ak mu takáto povinnosť bola uložená.
Správny súd podľa § 263 SSP vyhovie určovacej zásahovej žalobe, ak zistí, že je dôvodná, t.j.
po preskúmaní zistil, že napadnutý a už skončený iný zásah je nezákonný. Ďalším predpokladom
úspešnosti určovacej zásahovej žaloby je aj preukázanie, že takéto určenie má pre žalobcu právny
význam pre prípadnú náhradu škody (v zmysle zákona č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu
spôsobenú pri výkone verejnej moci) alebo inú ochranu jeho práv (napr. nemožnosť použitia
podkladov alebo dôkazov získaných nezákonným iným zásahom v ďalších administratívnych alebo
súdnych konaniach). Určovací výrok správneho súdu má deklaratórny charakter, a žalovanému tak
nie je uložená nijaká povinnosť. Pri určovacej zásahovej žalobe sa tak konanie o inom zásahu končí
vydaním, resp. právoplatnosťou takéhoto uznesenia, ktorú nadobúda dňom, keď bolo predmetné
uznesenie doručené poslednému účastníkovi konania (t.j. žalobcovi, žalovanému a, v prípade vstupu
prokurátora do konania, aj prokurátorovi).
Pôvodná právna úprava podľa OSP neumožňovala podanie opravného prostriedku proti
rozhodnutiu správneho súdu o zásahovej žalobe. Podľa SSP je možné podať kasačnú sťažnosť proti
uzneseniu správneho súdu o vyhovení negatórnej zásahovej žalobe podľa § 262 ods. 1 SSP, proti
uzneseniu správneho súdu o zastavení konania v zmysle § 262 ods. 4 SSP, ak sa žalobca domnieva,
že správny súd konanie zastavil napriek tomu, že žalovaný pokračoval v inom zásahu alebo si nesplnil
povinnosť obnoviť stav pred iným zásahom, a rovnako je možné podať kasačnú sťažnosť aj proti
uzneseniu správneho súdu o vyhovení určovacej zásahovej žalobe podľa § 263 SSP.
ZÁVER
Ochrana poskytovaná v rámci správneho súdnictva žalujúcim fyzickým a právnickým osobám
voči inému zásahu orgánov verejnej správy má vo svojej podstate subsidiárny charakter vo vzťahu
k ochrane poskytovanej fyzickým a právnickým osobám voči rozhodnutiam a opatreniam orgánov
verejnej správy.
Vo všeobecnosti by sme mohli tvrdiť, že zavedením viacerých zmien v konaní o inom zásahu
orgánu verejnej správy v SSP získala ochrana subjektívnych práv žalujúcich fyzických a právnických
osôb zásadný rozmer. Ide o právnu úpravu, ktorá je bezpochyby v oveľa väčšej miere
rozpracovanejšia a viaceré zmeny, ktoré zákonodarca zaviedol, dávajú prísľub zabezpečenia
zvýšenej ochrany fyzických a právnických osôb pred inými zásahmi orgánov verejnej správy.
Rozhodnutie správneho súdu vo veci zásahovej žaloby by tak podľa novej právnej úpravy obsiahnutej
v SSP malo byť nielen formálnym, ale zároveň aj materiálnym prostriedkom slúžiacim na ochranu
práv a právom chránených záujmov úspešného žalobcu.
Z nášho pohľadu sú tými najvýznamnejšími zmenami zavedenými SSP v rámci inštitútu
zásahovej žaloby práve (i) zavedenie aj určovacej zásahovej žaloby, (ii) predĺženie subjektívnej
a objektívnej lehoty na podanie zásahovej žaloby, (iii) odstránenie procesnej podmienky vyčerpania
príslušného prostriedku nápravy (sťažnosti podľa zákona č. 9/2006 o sťažnostiach), (iv) výslovné
zakotvenie odkladného účinku zásahovej žaloby, (v) aktivita správneho súdu vo vzťahu k žalovanému
3

Podľa § 80 ods. 2 SSP môže takáto pokuta dosahovať výšku až 2000 EUR, pričom môže byť
uložená aj opakovane.
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orgánu verejnej správy po vydaní uznesenia, ktorým správny súd vyhovel negatórnej zásahovej
žalobe, a (vi) možnosť podania kasačnej sťažnosti ako mimoriadneho opravného prostriedku proti
rozhodnutiam správneho súdu o podanej zásahovej žalobe.
V závere je treba bezpochyby konštatovať, že novú úpravu tak treba jednoznačne privítať.
Bude to však až aplikácia nových ustanovení SSP v konkrétnych súdnych konaniach, ktorá ukáže, či
sa uvedený cieľ zabezpečenia zvýšenej ochrany aj skutočne realizuje v praxi.
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KVALIFIKACE HRANIČNÍCH ÚKONŮ SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ
JAKO PŘEKÁŽKA V PŘÍSTUPU K SOUDU?
Tomáš Svoboda
Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Abstract: Contemporary Czech (and Slovac) legislation on administrative justice is based on the
multiplicity of (basic) types of action. The task of the petitioner is, to be simple, to determine which act
of administrative authorities interfered with his or her rights, thus the relevant type of action can be
chosen. In most cases, the determination is a routine and basically imperceptible task, a problem can
arise while determining atypical border acts. In these cases, the determination of them can be an
independent legal issue, vastly exceeding with its difficulty the question whether the rights of the
petitioner have been infringed. This can be a difficulty for the petitioner since his or her wrong
determination of the act can lead to dismissal of the action. In this context, a question may arise
whether the demand the petitioner makes the determination of border act cannot represent an
interference with his or her right to the access to courts.
Abstrakt: Současná česká (a obdobně taktéž slovenská) právní úprava správního soudnictví je
založena na mnohosti (základních) žalobních typů. Z pozice žalobce je zjednodušeně řečeno třeba
určit, jakým úkonem správního orgánu bylo do jeho subjektivních práv zasaženo, od čehož se odvíjí
volba odpovídajícího žalobního typu. Zatímco v naprosté většině případů bude kvalifikace takového
úkonu úkolem zcela rutinním a v podstatě nepostřehnutelným krokem, problém může nastat v
případech atypických hraničních úkonů. V těchto případech může jejich kvalifikace představovat
samostatnou právní otázku, která může svou složitostí dalece přesahovat otázku, zda v konkrétní
věci došlo k porušení subjektivních práv. To může klást významné nároky na žalobce, přičemž jeho
pochybení při kvalifikaci takového úkonů může vést až k odmítnutí či zamítnutí žaloby. V této
souvislosti pak může vyvstávat otázka, zda zatížení žalobce požadavkem na kvalifikaci hraničních
úkonů nemůže za určitých okolností zasahovat do jeho práva na přístup k soudu.
Kľúčové slová: administrative justice, action, right to the acces to courts
Key words: správní soudnictví; žaloba; právo na přístup k soudu
ÚVOD
Je zřejmé, že nová slovenská právní úprava správního soudnictví 1 může v řadě ohledů
posloužit jako inspirace pro českou právní úpravu téže oblasti 2, a to zejména s ohledem na
propracovanost obecných ustanovení o řízení před správními soudy. 3 Na druhou stranu i na nové
slovenské právní úpravě je zřetelná určitá inspirace českou právní úpravou, a to přinejmenším
v souvislosti s konstrukcí žalobních typů (či také typových žalob) ve správním soudnictví. Velmi
zjednodušeně řečeno totiž obě tyto právní úpravy pracují se třemi široce využitelnými a do značné
míry obdobnými „základními“ žalobními typy (žalobou proti rozhodnutí správního orgánu4, žalobou
1

Zákon č. 162/2015 Z. z., správny súdny poriadok, ve znění pozdějších předpisů, dále též jako „SSP“.
Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, dále též jako „SŘS“.
3 V tomto směru podrobněji viz např. ŠKUREK, Martin. Proč soudní řád správní. In: Míľniky práva v
stredoeurópskom priestore. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2016,
s. 409-416.
4
§ 177-241 SPP; § 65-78 SŘS. Pro úplnost je však třeba dodat, že mezi novou slovenskou a stávající
českou právní úpravou existují také podstatné odlišnosti. V první řadě směřuje slovenská úprava také
proti „opatření“ správního orgánu. V druhé řadě obsahuje taktéž některé zvláštní podtypy této žaloby
(viz § 194-241 SPP). Zmínit lze také to, že ve slovenské úpravě je žaloba proti rozhodnutí správního
orgánu označována jako „všeobecná správní žaloba“.
1
2
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proti nečinnosti správního orgánu5 a žalobou proti zásahu správního orgánu6), které jsou doplněny o
určité „speciální“ žalobní typy pro specifické situace, jako jsou věci volební, politických stran,
kompetenční apod.7
Takto pojatá konstrukce žalobních typů ovšem může být problematická s ohledem na volbu
žalobního typu. Zatímco totiž v případě úzce zaměřených „speciálních“ žalobních typů bude zpravidla
na první pohled zřejmé, jaký žalobní typ má být použit, v případě „základních“ žalobních typů je
nejprve nutné určitým způsobem kvalifikovat, jakým úkonem, resp. postupem správního orgánu
(rozhodnutím, nečinností či zásahem) byla práva žalobce dotčena. To však v určitých hraničních
situacích, jak se ukazuje na některých případech řešených českými správními soudy, nemusí být
vůbec snadné, přičemž omyl žalobce ve volbě žalobního typu může ústit až v odmítnutí či zamítnutí
jeho žaloby.
Cílem tohoto příspěvku je ve stručnosti přiblížit obecnou problematiku kvalifikace žalovaného
úkonu správního orgánu (kap. 2), ilustrovat její praktická úskalí na aktuálním případu řešeném
českými správními soudy (a to případu nejmenování profesorem, kap. 3) a konečně pokusit se
naznačit některé obecné přístupy k řešení (kap. 4).
PROBLÉM KVALIFIKACE ŽALOVANÉHO ÚKONU
Jak již bylo zmíněno, s určitým zjednodušením lze říci, že jak česká, tak slovenská právní
úprava správního soudnictví je vybavena třemi „základními“ žalobními typy. Každý z těchto žalobních
typů je ale určen pro ochranu před jiným úkonem (postupem) veřejné správy – rozhodnutím,
nečinností či zásahem správního orgánu (orgánu veřejné správy). S ohledem na to, že obecně platí,
že tyto žalobní typy nejsou zaměnitelné8, musí si žalobce před podáním žaloby zodpovědět otázku,
proti čemu hodlá žalobou brojit. Přesněji řečeno musí nejprve „kvalifikovat“ předmětný úkon správního
orgánu v souladu s vymezením jednotlivých žalobních typů a následně zvolit ten „správný“ žalobní
typ (nemá-li být podáno několik různých žalob, což je strategie sice možná, avšak z pochopitelných
důvodů značně problematická). V opačném případě žalobce riskuje odmítnutí či zamítnutí žaloby
soudem.
Je nepochybně pravdou, že kvalifikace úkonu správního orgánu pro účely podání správní
žaloby nebude v naprosté většině případů činit obtíže, což zřejmě souvisí s dominantním postavením
žaloby proti rozhodnutí správního orgánu. V první řadě lze s ohledem na současné právní formy
realizace veřejné správy očekávat, že její adresáti budou na svých subjektivních právech nejčastěji
dotčeni „klasickým“ správním rozhodnutím.9 V druhé řadě lze zmínit to, že žaloba proti rozhodnutí je
v obou právních úpravách konstruován jako žalobní typ, ke kterému jsou zbylé „základní“ žalobní typy
ve vztahu subsidiarity.10 Výsledkem pak přinejmenším v českém kontextu je, že správní soudy
rozhodují především o žalobách proti rozhodnutí, význam a frekvence ostatních žalobních typů je
nižší.11 Žalobce tedy bude zpravidla dotčen na svých právech úkonem, který bude možné
2

§ 242-251 SPP; § 79-81 SŘS. V případě této žaloby spočívají odlišnosti zejména v tom, že podle
slovenské právní úpravy směřuje vůči nečinnosti v zahájeném správním řízení, kdežto podle české
právní úpravy se lze jejím prostřednictvím domáhat, aby soud uložil správnímu orgánu povinnost
vydat rozhodnutí ve věci samé nebo osvědčení.
6 § 252-263 SPP; § 82-87 SŘS. V případě této žaloby stojí za pozornost (mimo vyšší podrobnosti
slovenské právní úpravy, která je však obecným pravidlem) zejména to, že zatímco česká právní
hovoří o „nezákonném zásahu, pokynu nebo donucení“, slovenská úprava používá jednoduše „jiný
zásah“. Příspěvek pak v souvislosti s touto žalobou používá pro zjednodušení pouze označení zásah.
7 Také v tomto případě vykazují česká i slovenská právní úprava odlišnosti, které však v kontextu
tohoto příspěvku podstatné nejsou.
8 Lze však dodat, že v praxi tomu tak vždy není, jelikož mezí žalobními typy existuje určitý překryv (a
to typicky v souvislosti s koncepcí materiálního pojetí rozhodnutí).
9 Tedy v českém kontextu rozhodnutím vydaným podle části druhé a třetí správního řádu (zákon č.
500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
10 Srov. např. RUMANA, Ivan. § 177. Konanie o správněj žalobe. In: HANZELOVÁ, Ida a kol. Správny
súdny poriadok: komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016, s. 283.
11 PRŮCHA, Petr. K vybraným otázkám správního soudnictví v České republice v souvislosti s
připravovanou úpravou správního soudnictví na Slovensku. In: VRABKO, Marian (ed.). Nový správny
5
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jednoznačně označit za rozhodnutí. Stejně tak budou běžnými situace, kdy půjde o jednoznačnou
nečinnost správního orgánu či jeho zásah.
Jak však ukazuje praxe, žalobce nemusí být konfrontován pouze s úkony správních orgánů s
takto jednoznačnou povahou. Nelze vyloučit ani situace, kdy povaha určitého úkonu na první pohled
zřejmá nebude. Patrně nejvýznamnějším příkladem takového úkonu v českém právním prostředí
z poslední doby jsou „souhlasy“ vydávané podle stavebního zákona, jakožto určité zjednodušené
formy aprobování stavebních záměrů, u kterých nebylo jasné, zda mají být v rámci správního
soudnictví přezkoumávány jako rozhodnutí, anebo jako zásahy. 12 Nemusí však jít pouze o hranici
mezi rozhodnutím a zásahem, ale také o hranici mezi rozhodnutím a nečinností či mezi nečinností a
zásahem.13 V těchto situacích se však požadavek na kvalifikaci úkonu pro účely podání správní
žaloby významným způsobem proměňuje.
Zatímco v případě „standardních“ úkonů správních orgánů bude jejich kvalifikace krokem
banálním a v podstatě nepostřehnutelným, v případech „hraničních“ úkonů tomu tak již být nemusí,
což se může – potenciálně – také negativně projevit v soudní ochraně poskytované žalobcům
dotčeným takovýmito úkony. Jako ilustrace takové situace se v českém právním prostředí nabízí zcela
aktuální a zřejmě dosud zcela neukončené řízení ve věci nejmenování profesorem.
JUDIKATURA VE VĚCI NEJMENOVÁNÍ PROFESOREM
Podstatou této věci několikrát projednávané českými správními soudy je odmítavý postup
prezidenta republiky při jmenování trojice osob, které byly v roce 2015 navrženy vysokými školami ke
jmenování vysokoškolskými profesory. Prezident republiky tento svůj postup vysvětlil existencí
určitých „mimořádně závažných důvodů“ na straně těchto osob, které měly jejich jmenování vylučovat.
Tyto důvody prezentoval dvojím způsobem. Jednak prostřednictvím dvojice tiskových zpráv
zveřejněných na svých internetových stránkách.14 A jednak dodatečně (o takřka rok později) v dopise
adresovaném tehdejší ministryni školství, mládeže a tělovýchovy (tedy nikoli žalobcům, resp.
navrženým osobám).
Jedna z takto nejmenovaných osob (společně s navrhující vysokou školou) se proti postupu
prezidenta bránila správní žalobou proti nečinnosti správního orgánu. S ohledem na to, že se
prostřednictvím této žaloby (žalobního typu) lze podle české právní úpravy domáhat toho, aby soud
uložil správnímu orgánu povinnost vydat rozhodnutí ve věci samé, byly žalobci zjevně toho názoru,
že dosavadní postup prezidenta republiky spočívající ve zveřejnění tiskových zpráv (výše uvedený
dopis prezidenta dosud vyhotoven nebyl) nepředstavuje rozhodnutí prezidenta, které by mohlo být
napadeno žalobou proti rozhodnutí.
Městský soud v Praze jako první soud zabývající se věci byl nicméně opačného závěru. V
rozsudku ze dne 21. 9. 2016, č. j. 10 A 186/2015-83, sice s odkazem na dřívější judikaturu NSS přiznal
postupu prezidenta republiky ve věci pozici správního úřadu sui generis spadající pod rozsah
soudního přezkumu správními soudy, neztotožnil se ovšem se závěrem o jeho nečinnosti. Za ve věci
vydané rozhodnutí označil právě prezidentem dodatečně vyhotovený dopis adresovaný ministryni
školství, mládeže a tělovýchovy, „neboť z něj byl zřejmý jasný projev vůle žalovaného (vůle
nejmenovat) vztažený v konkrétní věci (návrh na jmenování profesorů) ke konkrétním osobám
[žalobce a) a další dva kandidáti], přičemž byl adresován tomu, kdo mu návrh v souladu se zákonem
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, podal (ministru školství, mládeže a tělovýchovy)“. Na závěru o
existenci rozhodnutí dle Městského soudu v Praze nemění nic ani případné vady tohoto rozhodnutí,
jako je zejména otázka komu a jakým způsobem bylo rozhodnutí oznámeno, resp. komu oznámeno
být mělo.
3

súdny poriadok: návrh: zborník z medzinárodnej konferencie konanej v dňoch 25. až 27. septembra
2014 v Dunajskej Strede. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014, s. 25.
12 Srov. usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 9. 2012, č. j. 2 As
86/2010-76, publikováno ve Sb. NSS pod č. 1/2013; v literatuře viz např. VEDRAL, Josef. Souhlasy
podle stavebního zákona jako nezákonné zásahy? Stavební právo: Bulletin. 2013, č. 1, s. 40-51.
13
Viz ŠTENCEL, Václav a Vojtěch VOMÁČKA. Volba žalobního typu ve správním soudnictví. Soudní
rozhledy, Praha: C.H. Beck, 2017, č. 5, s. 146-151.
14 Tiskové zprávy ze dne 6. 5. 2015 a 28. 5. 2015 přístupné na Aktuální tiskové zprávy. Pražský hrad:
Prezident ČR [online]. [cit. 2018-04-10]. Dostupné z: https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskovezpravy/aktualni-tiskove-zpravy
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Proti výše označenému rozsudku byla žalobci podána kasační stížnost, o které Nejvyšší
správní soud rozhodoval v rozsudku dne 2. 3. 2017, č. j. 7 As 242/2016-43. Zde se Nejvyšší správní
soud se závěry Městského soudu v Praze v zásadě ztotožnil. Zejména konstatoval, že předmětný
dopis prezidenta republiky splňuje náležitosti rozhodnutí vymezené judikaturou Nejvyššího správního
soudu15 a že nejpozději předmětným dopisem ministryni školství, mládeže a tělovýchovy byla
nečinnost prezidenta republiky ukončena. To Nejvyšší správní soud zdůvodnil jednak specifickým
postavením ministra školství, mládeže a tělovýchovy v rámci jmenování profesorů jakožto
zprostředkovatele mezi vysokými školami, prezidentem republiky a vládou a jednak tím, že případné
nepostoupení tohoto dopisu nezakládá nečinnost (nýbrž samostatný zásah spočívající v nedoručení).
Proti výše uvedeným rozsudkům Městského soudu v Praze a Nejvyššího správního soudu
byla žalobci (stěžovateli) podána taktéž ústavní stížnost, o které Ústavní soud rozhodl poměrně
nedávným nálezem pléna ze dne 7. 11. 2017, sp. zn. Pl. ÚS 12/17. V tomto nálezu se většina pléna
Ústavního soudu přiklonila taktéž k závěru, že se prezident republiky nečinnosti nedopustil, resp. že
rozhodnutí prezidentem republiky ve věci vydáno bylo. Pro úplnost je třeba dodat, že k předmětnému
nálezu bylo podáno odlišné stanovisko trojicí soudců, kteří se naopak přiklonili k opačnému závěru
(tedy že v posuzované věci k vydání rozhodnutí nedošlo).
V kontextu zaměření tohoto příspěvku ale nepovažuji za klíčové, zda byl výše nastíněný právní
názor soudů správný, tedy zda měl být postup prezidenta republiky skutečně kvalifikován jako
rozhodnutí (byť se tento závěr jeví jako poněkud diskutabilní). Za významné lze považovat spíše to,
že nesprávná kvalifikace hraničního úkonu správního orgánu vedla v tomto případě k neúspěchu
podané žaloby, aniž by zřejmě bylo možné tvrdit, že žalobci sami zavdali příčinu tohoto výsledku. 16
To nás může vést k zamyšlení nad možnými řešeními této a obdobných hraničních situací na pomezí
jednotlivých žalobních typů.
NÁSTIN MOŽNÉHO PŘÍSTUPU
Žalobce se v případě hraničních úkonů správních orgánů setkává hned se dvěma problémy.
Prvním problémem je samotná kvalifikace předmětného správního úkonu, která, jak již bylo
naznačeno, nemusí být vůbec triviálním úkolem, jelikož mimo znalosti právní úpravy mohou být
potřeba taktéž podrobné znalosti judikatury či dokonce právní doktríny. 17 To jsou poměrně ambiciózní
požadavky, uvážíme-li že podle české právní úpravy musí být žalobce povinně zastoupen (zpravidla
advokátem) pouze v řízení před Nejvyšším správním soudem, nikoli obecně.
Druhým problém spočívá na skutečnosti, že pro hodnocení přiléhavosti žalobního typu nejsou
rozhodující závěry žalobce, nýbrž závěry správního soudu. I pokud tedy žalobce obsáhne materii
potřebnou ke kvalifikaci určitého hraničního úkonu správního orgánu, není to zárukou, že správní
soud se od těchto závěrů neodchýlí.
To nás může přivádět k prvnímu možnému přístupu k problematice kvalifikace hraničních
úkonů správních orgánů, kterým je z výše uvedených důvodů logický přesun této kvalifikace na soud.
Tento přesun by zřejmě měl mít podobu poučení žalobce soudem o odpovídajícím žalobním typu.
Soud by totiž měl být schopen posoudit, zda žalobcem zvolený žalobní typ (reprezentovaný zejména
žalobním petitem) odpovídá skutkovým tvrzením obsaženým v žalobě, přičemž pokud by soud
identifikoval rozpor, měl by žalobce vyzvat, aby jej odstranil. Jeví se ostatně poněkud absurdním,
pokud soud s tímto závěrem vyčkává až do rozsudku, resp. na tomto závěru rozsudek založí.
Naznačený přístup ovšem není pravidlem, jak naznačuje již uvedený případ nejmenování profesorem.
V jeho prospěch však může naznačovat, že se v nedávné době objevil v judikatuře rozšířeného
senátu Nejvyššího správního soudu.18
4

V této souvislosti lze poznamenat, že česká judikatura se v poslední době přiklání k materiálněformálnímu pojetí rozhodnutí ve smyslu SŘS. Citovaný rozsudek Nejvyššího správního soudu ovšem
vychází spíše z dřívějšího (ryze) materiálního pojetí.
16 K závěru o nečinnosti prezidenta republiky mohlo žalobce vést např. již to, že jmenování probíhá
na základě dekretu prezidenta republiky, v případě nejmenování tak bylo možné očekávat určitý
„dekret o nejmenování“, nikoli poněkud nejasný postup, ke kterému prezident republiky přistoupil.
17 Srov. např. usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 11. 2010, č. j. 7
Aps 3/2008-98, publikované ve Sb. NSS pod č.3/2011.
18 Viz Rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 11. 2017, čj. 7 As
155/2015-160.
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Přístup spočívající v přesunu kvalifikace hraničního úkonu na správní soud se zdá být
poměrně jednoduchým a patrně také funkčním řešením naznačeného problému kvalifikace
žalovaných úkonů správních orgánů. Současně je ale třeba říci, že neodstraní všechny důsledky
hranic mezi žalobními typy. Přesun kvalifikace na správní soud zejména nevylučuje, že soudem
provedená kvalifikace žalovaného úkonu a od toho odvislé stanovení žalobního typu mohou být
nesprávné (např. neodpovídající ustálené judikatuře) či následně zpochybněné, a to i samotným
žalobcem. Od volby žalobního typu se totiž přirozeně odvíjejí „podoby“ soudní ochrany, která může
být žalobci poskytnuta, přičemž volba „nesprávného“ žalobního typu soudem se může nepříznivě
podepsat na efektivnosti soudní ochrany poskytnuté žalobci.19
Není tak vyloučeno, že i při kvalifikaci provedené soudem bude tato otázka složitě řešena
(namísto věcného posouzení případu) i v řízení před vyššími soudy. Pokud bychom i této rovině
přiznali patřičnou relevanci, mohli bychom dospět k závěru, že problémem je již kvalifikace úkonů
správních orgánů pro určení žalobního typu jako taková a možným řešením je její eliminace. Ta by
mohla spočívat v „členění“ žalobních typů na jiném základě20 či potenciálně také v jejich sloučení do
menšího počtu žalobních typů, čímž by se zmenšila potřeba mezi nimi rozlišovat. Je však třeba říci,
že toto řešení by vyžadovalo zásadní změny koncepce správního soudnictví (jak z české, tak i ze
slovenské perspektivy) a samo o sobě má také své nevýhody. Jedná se tedy spíše o variantu
hypotetickou (či možná přesněji řečeno akademickou), nikoli praktickou.
ZÁVĚR
Pro úplnost je třeba říci, že výše nastíněný případ nejmenování profesorem, zřejmě nakonec
nevedl k neúspěchu žalobců. Žalobcům se totiž (po dvou kasačních zásazích Nejvyššího správního
soudu21) podařilo dosáhnout věcného posouzení svého případu. Nestalo se tak na základě původně
podané žaloby proti nečinnosti, jejíž osud byl v příspěvku stručně popsán, nýbrž na základě
dodatečně podané („správné“) žaloby proti rozhodnutí.22
Nelze ovšem přehlédnout, že tento případ řešený českými soudy ilustruje určitý obecný
problém, který spočívá na nutnosti kvalifikovat úkon správního orgánů, kterým bylo zasaženo do
žalobcových práv, samotným žalobcem, a to s rizikem, že pochybení v rámci tohoto kroku může ústit
v neúspěch žaloby. S ohledem na blízkost některých žalobních typů k české právní úpravě správního
soudnictví lze přitom na obdobný problém usuzovat také v právní úpravě slovenské.
Jako poměrně elegantní řešení se zřejmě nabízí přenesení kvalifikace žalovaného úkonu na
soud v podobě poučení žalobce soudem o odpovídajícím žalobním typu. Naopak pokud bychom
kvalifikaci žalovaných úkonů správních orgánů a určení žalobního typu ponechali zcela na žalobci, a
5

Typickým příkladem v českém kontextu může být již zmíněný soudní přezkum „souhlasů“ podle
stavebního zákona, ve kterém se přezkum těchto úkonů jakožto zásahů (namísto rozhodnutí) odrazil
na přinejmenším obtížné praktické aplikovatelnosti soudní ochrany; k tomu podrobněji viz např.
VEDRAL, Josef, op. cit. v pozn. 12.
20 Možností by bylo kupříkladu konstruovat žalobní typy nikoli na základě napadaných úkonů
správních orgánů, nýbrž na základě toho, jakou formu ochrany žalobce požaduje (tedy „žaloba proti
rozhodnutí“ by mohla být pojata jako „žaloba na zrušení“; tento přístup lze nalézt např. u některých
žalobních typů v německé právní úpravě, viz TOMOSZKOVÁ, Veronika. Správní soudnictví
v Německu. In: SLÁDEČEK, Vladimír a Veronika TOMOSZKOVÁ (eds.). Správní soudnictví v České
republice a ve vybraných státech Evropy. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010, s. 196 a násl.
21 Srov. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 3. 2017, č. j. 1 As 288/2016-64, a ze dne 15.
2. 2018, č. j. 1 As 311/2017-37.
22 Tato žaloba byla podána v návaznosti na první rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 21. 9.
2016. Autor v době odevzdání textu nedisponoval posledním rozhodnutím tohoto soudu, z informací
ze sdělovacích prostředků nicméně plyne, že Městský soud v Praze této žalobě vyhověl
s odůvodněním, že prezidentu republiky nepřísluší přezkoumávat výsledky řízení o jmenování
profesorem, vedeného podle příslušných ustanovení zákona o vysokých školách. Věc ovšem ani
zdaleka nemusí být u konce, jelikož na prezidentu republiky nyní bude, aby opětovně vydal předmětné
zrušené rozhodnutí. To ale stále nemusí být ve prospěch žalobců. Prezident republiky má taktéž
možnost podat kasační stížnost. Cesta žalobců k jimi požadovanému výsledku (jmenování) tedy
může být ještě poměrně dlouhá a trnitá.
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to včetně rizik případného omylu a souvisejících důsledků, nabízí se otázka: Nemůže být v konečném
důsledku dotčeno žalobcovo právo na přístup k soudu?
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ŽALOBA PROTI NEČINNOSTI SPRÁVNÍHO ORGÁNU
Martin Škurek
Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Abstrakt: Článek se zaobírá problematikou žaloby proti nečinnosti správního orgánu podle
ustanovení § 79 a násl. soudního řádu správního. Článek se zejména zabývá otázkou vůči kterým
formám nečinnosti správních orgánů se lze touto žalobou bránit. Závěr článku je věnován rozhodnutí
správního soudu o této žalobě.
Klíčová slova: žaloba, správní orgán, nečinnost, soudní řád správní
Abstract: The article deals the matter of a suit against inaction of an administrative authority in
accordance with § 79 and following provisions of the Code of Administrative Justice. The article mainly
deals what forms of inaction of administrative bodies can be contested by means of the suit. The end
of the article is devoted to a decision of an administrative court about the suit.
Key words: suit, administrative body, inaction, the Code of Administrative Justice
ÚVOD
Pokud definujeme veřejnou správu z materiálního hlediska, potom se jedná o specifickou
činnost správních orgánů spočívající ve správě veřejných záležitostí ve veřejném zájmu. Z této
definice veřejné správy jasně vyplývá, že jejím pojmovým znakem je její aktivita, činnost. Mimo
případů, kdy s nečinností správních orgánů přímo počítá právní úprava (např. při fikci vydání
negativního správního rozhodnutí), je jejich nečinnost nežádoucí. O nečinnosti správních orgánů však
lze hovořit pouze v těch případech, kdy jim konkrétní zákon stanoví povinnost konat a tyto správní
orgány tuto povinnost poruší.1 2 Právní řád České republiky s touto nežádoucí činností správních
orgánů počítá, a proto konstruuje různé nástroje ochrany proti této nečinnosti. Jedním z
nejvýznamnějších nástrojů proti nečinnosti správních orgánů je žaloba proti jejich nečinnosti upravená
v ustanoveních § 79 - 81 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen "soudní řád
správní"). Tento článek se proto zabývá nejdůležitějšími otázkami právní úpravy žaloby proti
nečinnosti správního, kterými jsou podmínky k jejímu podání, vymezení okruhu účastníků řízení
vedeném správními soudy o této žalobě, lhůta pro její podání, její obsahové náležitosti a problematika
rozhodování správních soudů o této žalobě.
Institut žaloby proti nečinnosti správního orgánu v právním řádu České republiky existuje ode
dne 1. 1. 2003, kdy soudní řád správní nabyl účinnosti. Do tohoto okamžiku institut žaloby proti
nečinnosti správního orgánu v právním řádu České republiky neexistoval, a proto bylo proti nečinnosti
správních orgánů nutno podávat ústavní stížnosti, což bylo předmětem opakované kritiky Ústavního
soudu České republiky a jedním z více významných důvodů, proč Ústavní soud České republiky ke
dni 31. 12. 2002 zrušil část V. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, kde až do tohoto
okamžiku byla právní úprava správního soudnictví obsažena.
Ustanovení § 79 - 81 soudního řádu správního, ve kterém je žaloba proti nečinnosti
správního orgánu upravena, navazuje na ustanovení § 4 odst. 1 písm. b) soudního řádu správního,
které vymezuje rozhodování o nečinnosti správního orgánu jako jednu z oblastí kompetencí správních
soudů, které jsou podle ustanovení § 2 soudního řádu správního povolány poskytovat ochranu
veřejným subjektivním právům fyzických i právnických osob a to způsoby a za podmínek stanovených
soudním řádem správním nebo zvláštními zákony. Jedním z těchto způsobů je rozhodování o
žalobách proti nečinnosti správních orgánů, které jsou nástrojem ochrany veřejného subjektivního
práva žalobců na vydání správního rozhodnutí ve věci nebo osvědčení. Žaloba proti nečinnosti
1

Potěšil, L., Šimíček, V., Hlouch, L., Rigel, F., Brus, M. Soudní řád správní. Komentář. Praha: Leges,
2014, s. 748.
2 Frumarová, K. Ochrana před nečinností veřejné správy v českém právním řádu. 1. vydání, Praha:
Leges, 2005, s. 210.
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správního orgánu je společně se žalobou proti nezákonnému zásahu, pokynu nebo donucení
správního orgánu pomocným prostředkem ochrany veřejných subjektivních práv v případech, kdy
není možné se domáhat ochrany veřejných subjektivních práv žalobou proti pravomocnému
rozhodnutí správního orgánu, vůči níž má speciální povahu. Postup správních soudů v řízení o žalobě
proti nečinnosti správního orgánu podle ustanovení § 79 – 81 soudního řádu správního je také
modalitou obecných ustanovení o řízení před správními soudy podle ustanovení § 32 – 64 soudního
řádu správního.3
Na tomto místě je nutné zdůraznit, že žalobu proti nečinnosti správního orgánu lze použít
pouze za podmínek stanovených ustanoveními § 79 odst. 1 a 80 odst. 1 soudního řádu správního,
tzn. že ji nelze použít proti každé nečinnosti správního orgánu. Nyní k právní úpravě žaloby proti
nečinnosti správního orgánu podle ustanovení § 79 - 81 soudního řádu správního podrobněji.
PODMÍNKY PODÁNÍ ŽALOBY A ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ
V ustanovení § 79 odst. 1 a 2 soudního řádu správního je upravena otázka podmínek podání
žaloby proti nečinnosti správního orgánu a vymezen okruh účastníků řízení o žalobě proti nečinnosti
správního orgánu a to tak, že: "(1) Ten, kdo bezvýsledně vyčerpal prostředky, které procesní předpis
platný pro řízení u správního orgánu stanoví k jeho ochraně proti nečinnosti správního orgánu, může
se žalobou domáhat, aby soud uložil správnímu orgánu povinnost vydat rozhodnutí ve věci samé
nebo osvědčení. To neplatí, spojuje-li zvláštní zákon s nečinností správního orgánu fikci, že bylo
vydáno rozhodnutí o určitém obsahu nebo jiný právní důsledek... (2) Žalovaným je správní orgán,
který podle žalobního tvrzení má povinnost vydat rozhodnutí nebo osvědčení." Z ustanovení § 79
odst. 1 soudního řádu správního zejména vyplývá, že žalobu proti nečinnosti nelze podat proti
jakékoliv nečinnosti správních orgánů, ale lze ji podat pouze tehdy, pokud hmotné právo zakládá
subjektivní nárok žalobce na vydání rozhodnutí či osvědčení, resp. povinnost správního orgánu
rozhodnutí či osvědčení vydat. Tudíž ji nelze s úspěchem podat v případech, kdy právní předpisy
nezakládají povinnost správního orgánu vydat rozhodnutí ve věci či osvědčení. Pro podání správní
žaloby proti jeho nečinnosti je rozhodující, že správní orgán nevydal rozhodnutí nebo osvědčení,
přestože tak byl povinen učinit. Předmětem žaloby proti nečinnosti správního orgánu je toliko ochrana
veřejného subjektivního práva na vydání rozhodnutí ve věci samé nebo osvědčení. Z toho vyplývá,
že se žalobce může žalobou proti nečinnosti správního orgánu domáhat, aby tento správní orgán
vydal rozhodnutí ve věci samé nebo osvědčení, ale nemůže se domáhat vydání rozhodnutí ve věci
samé nebo osvědčení o určitém obsahu. Pro podání žaloby proti nečinnosti správního orgánu
v žádném případě není rozhodné, jaká věc je předmětem správního řízení a v něm vydaného
rozhodnutí nebo osvědčení. Může se tak jednat jak o rozhodnutí nebo osvědčení o subjektivním právu
veřejném, tak o subjektivním právu soukromém. Soudní řád správní tak chrání veškerá subjektivní
práva, správní soud však na základě podané žaloby proti nečinnosti správního orgánu o nich
nerozhoduje, toliko uloží správnímu orgánu povinnost o nich rozhodnout. Pro podání žaloby proti
nečinnosti také není rozhodné, má-li žalobce na určitý obsah rozhodnutí právní nárok, či nikoliv, nebo
jedná-li se o rozhodnutí, které by případně zvláštním zákonem bylo podle ustanovení § 68 písm. e)
soudního řádu správního vyloučeno ze soudního přezkumu.4
Na rozhodnutí a osvědčení je přitom nutno nahlížet materiálně. To znamená, že není určující,
zda určitý zákon označuje určitý úkon správního orgánu jako rozhodnutí nebo osvědčení, ale je
podstatný materiální obsah těchto úkonů. Rozhodnutím se ve smyslu ustanovení § 79 odst. 1
soudního řádu správního rozumí úkon správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně
určují práva nebo povinnosti žalobce pro konkrétní případ, a musí se zároveň jednat o úkon, který je
způsobilý zkrátit žalobce na jeho právech, tedy rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 65 odst. 1
soudního řádu správního. Vedle toho se musí také jednat o rozhodnutí ve věci samé. Pojem
osvědčení soudní řád správní nedefinuje. Podle teorie je to úkon správního orgánu, kterým se
osvědčují, potvrzují, skutečnosti úředně zřejmé. Osvědčení je přitom velmi blízké deklaratorním
2

Pomahač, R. Modality obecné správní žaloby. In Justiční praxe č. 3/2002, s. 100.
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rozhodnutím. O skutečnostech v osvědčení uvedených ale není sporu či pochybností, jinak by bylo
třeba provést řízení a vydat rozhodnutí.5 6 7
Vzhledem k výše uvedenému se prostřednictvím žaloby proti nečinnosti správního orgánu
nelze domáhat vydání procesního rozhodnutí. Prostřednictvím žaloby proti nečinnosti správního
orgánu se také není možné domáhat, aby správní orgán zahájil řízení z moci úřední nebo pokračoval
v řízení. Žalobu proti nečinnosti správního orgánu také není možné podat v situaci, kdy je s nečinností
správního orgánu spojena fikce vydání ať už pozitivního, nebo negativního rozhodnutí ve věci. Žalobu
proti nečinnosti správního orgánu také není možné podat v situaci, kdy je s nečinností správního
orgánu spojen jiný právní důsledek.8
Konkrétně lze žalobu proti nečinnosti správního orgánu při vydávání rozhodnutí podat v
situacích, kdy zahájení správního řízení k vydání rozhodnutí ve věci samé je v dispozici žalobce, který
svojí žádostí, např. o vydání stavebního povolení, správní řízení zahájil, správní orgán je však
nečinný, tj. nepostupuje dále v řízení, jak mu příslušný procesní předpis ukládá. Bylo-li však řízení na
žádost pravomocně zastaveno, nelze se žalobou domáhat toho, aby soud uložil správnímu orgánu
povinnost vydat rozhodnutí ve věci samé. Dále je možné podat žalobu v situaci, kdy správní orgán
zahájil správní řízení z moci úřední, ale dále v něm nepostupuje, a také v situaci, kdy žalobce má
veřejné subjektivní právo na vydání určitého rozhodnutí, není však oprávněn k zahájení správního
řízení a správní orgán je nečinný.9 Nečinnost při vydávání rozhodnutí se přitom může týkat jak
prvostupňového správního orgánu, tak odvolacího správního orgánu, který po podání řádného
opravného prostředku ve správním řízení dále nepokračuje. Stejně tak může jít o rozhodování
správního orgánu o povolení obnovy nebo v řízení obnoveném, ale i o situace, kdy správní orgán sám
z moci úřední zahájil přezkumné řízení a v tomto dále nepokračuje.10
Při posuzování veřejného subjektivního práva žalobce na vydání osvědčení obvykle
nevznikají obtíže. Zákony na úseku veřejné správy totiž vcelku zřetelně stanoví, které správní orgány
je vydávají a s jakým obsahem. Žalobu proti nečinnosti správního orgánu tak může podat osoba, které
nebylo osvědčení vydáno, přestože o něj požádala a správní orgán neučinil žádné další zvláštním
zákonem předvídané kroky k vyřešení záležitosti.11
Ustanovení § 79 odst. 1 soudního řádu správního dále vychází ze subsidiární koncepce
ochrany poskytované ve správním soudnictví. To znamená, že ochrana ve správním soudnictví má
být aktivizována až v okamžiku, kdy nelze využít prostředky, které nabízí právní úprava upravující
postup před správními orgány. Proto podmínkou podání žaloby proti nečinnosti správního orgánu je
předchozí a marné vyčerpání prostředků, které procesní předpis platný pro řízení u správního orgánu
stanoví proti jeho nečinnosti. Tímto procesním předpisem je zejména správní řád, resp. jeho
ustanovení § 80 odst. 1 a 3, ve kterých je uvedeno, že: "(1) Nevydá-li správní orgán rozhodnutí ve
věci v zákonné lhůtě, nadřízený správní orgán učiní z moci úřední opatření proti nečinnosti, jakmile
se o tom dozví... (3) Opatření proti nečinnosti může nadřízený správní orgán učinit i v případě, kdy je
z okolností zjevné, že věcně a místně příslušný správní orgán nedodrží lhůtu stanovenou pro vydání
rozhodnutí o žádosti... Po uplynutí lhůt pro vydání rozhodnutí může žádost o uplatnění opatření proti
nečinnosti podat účastník." V ustanovení § 154 správního řádu je potom uvedeno, že: "Jestliže
správní orgán vydává... osvědčení..., které se týká dotčených osob,... přiměřeně použije i další
ustanovení tohoto zákona, pokud jsou přitom potřebná...," tedy i ustanovení § 80 odst. 1 a 3 správního
řádu. Nejvyšší správní soud v této souvislosti ve svém rozsudku sp. zn. 7 Ans 1/2007-100 ze dne 18.
10. 2007 výslovně uvádí, že: "...mezi základní podmínky řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti
správního orgánu patří podle ustanovení § 79 odst. 1 s. ř. s. bezvýsledné vyčerpání prostředku, který
Vopálka, V., Mikule, V., Šimůnková, V., Šolín, M. Soudní řád správní: komentář. Praha: C. H. Beck,
2004, s. 186.
6 Frumarová, K. Žaloba na ochranu proti nečinnosti správního orgánu. In Správní právo, ročník 2011,
č. 6., s. 355.
7 Hendrych, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 7. vydání, Praha, C. H . Beck, 2009, s. 287.
8 Vopálka, V., Mikule, V., Šimůnková, V., Šolín, M. Soudní řád správní: komentář. Praha: C. H. Beck,
2004, s. 186.
9 Vopálka, V., Mikule, V., Šimůnková, V., Šolín, M. Soudní řád správní: komentář. Praha: C. H. Beck,
2004, s. 188.
10 Tamtéž, s. 188.
11 Tamtéž, s. 188.
5

362

procesní předpis platný pro řízení u správního orgánu stanoví k ochraně proti nečinnosti správního
orgánu, neboť ochrana veřejných subjektivních práv osob poskytovaná správními soudy má
subsidiární povahu ve vztahu k ochraně poskytované správními orgány a nastoupí tedy až poté, co
nebylo dosaženo nápravy v rámci veřejné správy (§ 5 s. ř. s.). Takovým prostředkem nápravy, který
je před podáním žaloby na ochranu proti nečinnosti třeba vyčerpat, je žádost o uplatnění opatření
proti nečinnosti podle ust. § 80 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. (dále jen „správní řád“)..."12 Jestliže
však procesní předpis platný pro řízení u správního orgánu opatření proti jeho nečinnosti nestanoví,
žalobce je z logiky věci nemůže vyčerpat, a proto může proti nečinnosti správního orgánu podat
žalobu přímo. Nejvyšší správní soud v této souvislosti ve svém rozsudku sp. zn. 5 As 14/2003-40 ze
dne 25. 11. 2003 výslovně uvádí, že: "V daném případě jde o objektivní nemožnost naplnit požadavek
právní normy, totiž ustanovení § 79 s. ř. s., neboť vychází z předpokladu existence procesních
prostředků, které dnešní právní řád dosud neobsahuje... Jde o zvláštní případ lex imperfekta, totiž
normy, jež je nedostačující co do právních účinků. Nelze tedy zatím ani požadovat po účastníku
správního řízení, aby vyhledával alternativní prostředky pro naplnění hypotézy ustanovení § 79 odst.
1 s. ř. s. ... Účastník správního řízení, jež je stiženo nečinností správního orgánu se může za popsané
situace obrátit na soud ihned..."13 Předchozí a marné vyčerpání prostředků, které procesní předpis
platný pro řízení u správního orgánu stanoví proti jeho nečinnosti, spočívá v tom, že je žalobce musí
u příslušného správního orgánu uplatnit, např. podle ustanovení § 80 odst. 3 správního řádu. 14
Ustanovení § 80 odst. 1 a 3 správního řádu má vazbu na ustanovení § 6 odst. 1 správního
řádu, ve kterém je uvedeno, že: "Správní orgán vyřizuje věci bez zbytečných průtahů. Nečiní-li správní
orgán úkony v zákonem stanovené lhůtě nebo ve lhůtě přiměřené, není-li zákonná lhůta stanovena,
použije se ke zjednání nápravy ustanovení o ochraně před nečinností (§ 80)...," a zakotvena tak
zakotvena zásada rychlosti postupu správních orgánů a to v rámci zákonných nebo přiměřených lhůt.
Pokud správní orgán ustanovení § 6 odst. 1 správního řádu poruší, tzn. že je nečinný, mohou být vůči
jeho nečinnosti činěna nadřízeným správním orgánem opatření postupem podle ustanovení § 80
správního řádu. Samotný správní řád přitom stanoví množství lhůt, v jejichž rámci jsou správní orgány
povinny realizovat svoje postupy při výkonu veřejné správy. Nejvýznamnějším je přitom ustanovení §
71 správního řádu, které obecně stanoví lhůty pro vydání rozhodnutí. Nejvyšší správní soud v této
souvislosti ve svém rozsudku sp. zn. 2 Ans 14/2012-41 ze dne 10. 12. 2012 zcela v mezích výše
uvedeného výslovně uvádí, že: "Nečinnost je objektivně existující stav, kdy v zákonem předepsaných
lhůtách nedošlo k provedení příslušných procesních úkonů..."15
Ustanovení § 79 odst. 2 soudního řádu správního určuje okruh účastníků řízení o žalobě
proti nečinnosti správního orgánu. Těmi jsou žalobce a žalovaný. Žalobcem je v případě nečinnosti
správního orgánu při vydání rozhodnutí ve věci účastník správního řízení, který bezvýsledně vyčerpal
prostředky, které procesní předpis platný pro řízení u správního orgánu stanoví k jeho ochraně proti
nečinnosti správního orgánu, Právo podat žalobu má osoba, která v pozici žadatele disponuje
předmětem správního řízení. Podat žalobu ovšem mohou další případní účastníci správního řízení,
disponují-li jeho předmětem, nebo pokud má být rozhodnuto též o jejich právech nebo povinnostech,
popř. lze očekávat, že se rozhodnutí jejich práv či povinností bude týkat, neboť nečinností správního
orgánu jsou vystaveni stavu právní nejistoty. Jedná se tedy o hlavní a vedlejší účastníky správního
řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 a 2 správního řádu. V případě nečinnosti správního orgánu při
vydání osvědčení je žadatel o vydání osvědčení.16
Žalovaným je správní orgán, který je podle žalobcova tvrzení uvedeném v jím podané žalobě
nečinný, tzn. že podle žalobce má zákonnou povinnost vydat rozhodnutí ve věci nebo osvědčení.
Pasivní legitimace je tak určena tvrzením žalobce v jím podané žalobě. Otázkou, zda má žalovaný
správní orgán zákonnou povinnost vydat rozhodnutí ve věci nebo osvědčení, se soud zabývá až při
projednávání žaloby. Otázka existence povinnosti správního orgánu vydat rozhodnutí ve věci nebo
Rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 7 Ans 1/2007-100 ze dne 18. 10. 2007
Rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 5 As 14/2003-40 ze dne 25. 11. 2003
14 Potěšil, L., Šimíček, V., Hlouch, L., Rigel, F., Brus, M. Soudní řád správní. Komentář. Praha: Leges,
2014, s. 755.
15 Potěšil, L., Šimíček, V., Hlouch, L., Rigel, F., Brus, M. Soudní řád správní. Komentář. Praha: Leges,
2014, s. 751.
16 Vopálka, V., Mikule, V., Šimůnková, V., Šolín, M. Soudní řád správní: komentář. Praha: C. H. Beck,
2004, s. 189.
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osvědčení tak není otázkou procesní, ale meritorní, jejíž řešení předurčuje rozhodnutí soudu ve věci
samé. Nejvyšší správní soud v této souvislosti ve svém rozsudku sp. zn. 3 Ans 2/2004-60 ze dne 4.
11. 2004 výslovně uvádí, že v řízení "…na ochranu proti nečinnosti správního orgánu… je… na
žalobci, aby označil správní orgán, jehož rozhodnutí se domáhá. Soud je návrhem žalobce vázán a
nemůže uložit povinnost vydat požadované rozhodnutí jinému orgánu, než který žalobce označil za
žalovaného...“17 A pokud žalobce jako žalovaného označí správní orgán, který není oprávněno
rozhodnutí ve věci vydat, soud žalobu jako nedůvodnou zamítne.18
LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽALOBY A JEJÍ NÁLEŽITOSTI
V ustanovení § 80 odst. 1 až 3 soudního řádu správního je upravena otázka lhůty pro podání
žaloby proti nečinnosti správního orgánu a vymezeny její náležitosti a to tak, že: "(1) Žalobu lze podat
nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy ve věci, v níž se žalobce domáhá ochrany, marně proběhla
lhůta stanovená zvláštním zákonem pro vydání rozhodnutí nebo osvědčení, a není-li taková lhůta
stanovena, ode dne, kdy byl žalobcem vůči správnímu orgánu nebo správním orgánem proti žalobci
učiněn poslední úkon... (2) Zmeškání lhůty nelze prominout... (3) Žaloba kromě obecných náležitostí
podání musí obsahovat a) označení věci, v níž se žalobce ochrany proti nečinnosti domáhá, b)
vylíčení rozhodujících skutečností, c) označení důkazů, jichž se žalobce dovolává, d) návrh výroku
rozsudku..." V konkrétních případech může mít nečinnost správního orgánu delší či kratší trvání.
Ustanovení § 80 odst. 1 soudního řádu správního však stanoví, že soudy se mohou zabývat žalobou
proti nečinnosti správního orgánu pouze v případě, že byla podána kdykoliv v průběhu lhůty pro její
podání a nejpozději před jejím uplynutím. Lhůta pro podání žaloby proti nečinnosti správního orgánu
je jeden rok a počátek jejího běhu závisí na tom, zdali zvláštní zákon stanoví lhůtu pro vydání
rozhodnutí nebo osvědčení. Je-li tomu tak, pak počíná běžet jejím marným uplynutím. Lhůta pro
vydání rozhodnutí ve věci je obecně stanovena ustanovením § 71 správního řádu, které se podle
ustanovení § 154 správního řádu přiměřeně použije i pro vydání osvědčení. Jestliže však zákonem
lhůta pro vydání rozhodnutí ve věci nebo osvědčení stanovena není, pak lhůta pro podání žaloby proti
nečinnosti správního orgánu běží ode dne posledního úkonu žalobce nebo žalovaného. Rozhodující
přitom je, ve kterém okamžiku se poslední úkon žalobce nebo žalovaného dostane do dispozice druhé
strany, tzn. kdy jí byl oznámen nebo doručen. Tento poslední úkon však musí mít podle judikatury
určitou kvalitu. Nejvyšší správní soud v této souvislosti ve svém rozsudku sp. zn. 8 Ans 3/2005-107
ze dne 12. 6. 2006 výslovně uvádí, že: "Za takové úkony je třeba považovat procesní úkony účastníků
řízení či správního orgánu ve správním řízení. Jde např. o návrh na zahájení řízení, vyjádření k
podkladům rozhodnutí před jeho vydáním, odvolání proti rozhodnutí, předvolání dotyčného účastníka
řízení k jednání, doručení rozhodnutí, vyrozumění o odvolání podaných dalšími účastníky řízení apod.
Takovýmto úkonem naopak není samotná urgence vyřízení, či sdělení správního orgánu, že má za
to, že nejsou dány důvody, aby ve věci dále rozhodoval."19 Ustanovení § 80 odst. 2 soudního řádu
správního potom bez dalšího striktně stanoví, že zmeškání lhůty pro podání žaloby proti nečinnosti
správního orgánu nelze prominout.20 21
Obecné obsahové náležitosti žaloby proti nečinnosti správního orgánu stanoví ustanovení §
37 odst. 3 soudního řádu správního, tzn. že z musí být zřejmé, čeho se týká, kdo ji činí, proti komu
směřuje a co se jí navrhuje. Náležitosti žaloby proti nečinnosti správního orgánu stanovené
ustanovením § 80 odst. 3 písm. a) a d) náležitosti podle ustanovení § 37 odst. 3 soudního řádu
správního spíše upřesňují a doplňují. Označení věci vyplývá z hmotného práva: např. rozhodování ve
věci stavebního povolení, plného invalidního důchodu, propuštění policisty ze služebního poměru,
přijetí na vysokou školu, osvědčení o státním občanství atd. Věc musí být dále individualizována, tzn.
označen konkrétní případ. Označení věci spolu s uvedením žalovaného, žalobce a žalobním petitem
tak poskytne úplnou charakteristiku věci. Vylíčení rozhodných skutečností, tj. všech skutečností, ze
3

Rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 3 Ans 2/2004-60 ze dne 4. 11. 2004
Vopálka V., Mikule V., Šimůnková V., Šolín M. Soudní řád správní: komentář. Praha: C. H. Beck,
2004, s. 186 - 189.
19
Rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 8 Ans 3/2005-107 ze dne 12. 6. 2006
20 Vopálka, V., Mikule V., Šimůnková, V., Šolín, M. Soudní řád správní: komentář. Praha: C. H. Beck,
2004, s. 190.
21 Potěšil, L., Šimíček, V., Hlouch, L., Rigel, F., Brus, M. Soudní řád správní. Komentář. Praha: Leges,
2014, s. 764 - 766.
17
18

364

kterých žalobce vyvozuje porušení svého práva, je spojeno s povinností označit důkazy, jichž se
žaloba dovolává. Takovou skutečností bude např. podání žádosti, kterou bylo k určitému datu řízení
zahájeno, doručené oznámení o zahájení řízení ve věci, ale třeba i další korespondence se správním
orgánem. Pokud procesní předpisy poskytovaly žalobci prostředky k odvracení nečinnosti, musí
obdobně doložit, že je bezvýsledně použil a příslušná podání přiložit. Tyto podklady, více méně
formální, také prokazují splnění lhůty uvedené v ustanovení § 79 odst. 1 nebo § 80 odst. 1 soudního
řádu správního. Vedle toho ovšem musí žalobce vyargumentovat svá tvrzení, tzn. zejména uvést, v
čem spatřuje nečinnost správního orgánu, a proč se domnívá, že k dané věci přiměřená lhůta k
vyřízení již uplynula. Měl by také charakterizovat složitost případu i jeho vlastní jednání s tím, zda
sám nepřispěl k průtahům ve správním řízení. Soud před svým rozhodnutím musí tyto skutečnosti
zhodnotit. Doplnit rozhodné skutečnosti může žalobce kdykoli během řízení, nejpozději však do
vydání rozhodnutí soudu. Návrh výroku rozsudku soudu musí vycházet z ustanovení § 81 odst. 2
soudního řádu správního. Žalobce se tak může domáhat vydání rozsudku soudu, kterým se
správnímu orgánu ukládá povinnost vydat rozhodnutí ve věci, resp. vydat rozhodnutí o žádosti
žalobce o vydání osvědčení. Podle ustanovení § 34 odst. 2 soudního řádu správního je žalobce
povinen v žalobě proti nečinnosti správního orgánu spočívající v nevydání rozhodnutí označit též
osoby, které přicházejí v úvahu jako osoby zúčastněné na řízení, pokud jsou mu známy. Pokud by
žalobce v žalobě proti nečinnosti správního orgánu neuvedl některou z náležitostí podle ustanovení
§ 37 odst. 3 a § 80 odst. 1 a 3 soudního řádu správního a tento obsahový nedostatek by bránil
projednání žaloby před soudem, je soud povinen odstranit vady žaloby postupem podle ustanovení §
37 odst. 5 soudního řádu správního. Nejvyšší správní soud v této souvislosti ve svém rozsudku sp.
zn. 7 Aps 2/2009-197 ze dne 9. 7. 2009 výslovně uvádí, že: "Pro určení žalobního typu není rozhodné,
jak žalobce žalobu označil, ale je třeba ji posuzovat podle jejího obsahu, přičemž pro soud je závazný
její petit. Pokud by byl mezi obsahem žaloby a navrženým petitem rozpor, popř. byl rozporný samotný
petit, bylo by třeba takovou vadu nejprve odstranit. V daném případě žaloba svým obsahem
nekorespondovala se zněním petitu, ale i samotný petit byl rozporný..."22 23
ROZHODOVÁNÍ SOUDU O ŽALOBĚ
V ustanovení § 81 odst. 1 až 3 soudního řádu správního je upravena problematika
rozhodování soudu o žalobě proti nečinnosti správního orgánu a to tak, že: "(1) Soud rozhoduje na
základě skutkového stavu zjištěného ke dni svého rozhodnutí. (2) Je-li návrh důvodný, soud uloží
rozsudkem správnímu orgánu povinnost vydat rozhodnutí nebo osvědčení a stanoví k tomu
přiměřenou lhůtu, ne však delší, než kterou určuje zvláštní zákon. (3) Soud zamítne žalobu, není-li
důvodná." Pro rozhodování soudu je podle ustanovení § 81 odst. 1 rozhodující skutkový stav ke dni
jeho rozhodnutí. K tomuto datu musí především zjistit, zda namítaná nečinnost se skutečně týká
žalovaného, tj. vydání rozhodnutí nebo osvědčení patří do jeho působnosti a pravomoci, z hlediska
procesního pak, je-li žalovaný věcně i místně příslušný. Dále soud musí zjistit, zda jde skutečně o
nečinnost a zda žalobci svědčí subjektivní veřejné právo v dané věci, tzn. zda je žalobce povinen
vydat rozhodnutí ve věci nebo osvědčení, nebo jeho vydání odepřít způsobem, který vyplývá ze
zvláštního zákona. Při posouzení otázky, zda by správní orgán nečinný, musí soud posoudit všechny
objektivní i subjektivní okolnosti postupu tohoto správního orgánu. Pouhé konstatování, že byla
překročena zákonem stanovená lhůta pro vydání rozhodnutí nebo osvědčení, není dostačující. K
jejímu překročení totiž mohlo dojít i obstrukcemi žalobce. Pro stanovení závěru o nečinnosti správního
orgánu by měl soud postavit na jisto, že správní orgán, jehož povinností je vydat v dané věci
rozhodnutí nebo osvědčení, bez závažných příčin ve věci dále nepostupuje, nebo sice postupuje, ale
s neodůvodněným prodlením. Dojde-li podle ustanovení § 81 odst. 2 soudního řádu správního soud
k závěru, že správní orgán je v žalované věci nečinný, uloží mu rozsudkem povinnost vydat rozhodnutí
nebo osvědčení.24
Soud ovšem nemůže předjímat jejich obsah, který vyplývá z hmotněprávních norem.
Obligatorní součástí výroku rozsudku soudu je i stanovení lhůty ke splnění uložené povinnosti. Tato
lhůta by měla být přiměřená složitosti věci a všem jejím dalším okolnostem, které při soudním řízení
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byly zjištěny. Pokud je lhůta pro vydání rozhodnutí stanovena zvláštním zákonem, může být soudem
od právní moci jeho rozsudku stanovena v plné délce znovu, nemůže však být zvolena delší.
Nedůvodnost žaloby proti nečinnosti správního orgánu podle ustanovení § 81 odst. 3 soudního řádu
správního, která je důvodem pro zamítnutí žaloby proti nečinnosti správního orgánu, spočívá zejména
v tom, že žalovaný správní orgán nemá působnost ani pravomoc v dané věci nebo není věcně a
místně příslušný, žalovaný správní orgán nemá povinnost vydat požadované rozhodnutí nebo
osvědčení, žalobci nesvědčí subjektivní veřejné právo na vydání rozhodnutí nebo osvědčení a v tom,
že se ze strany správního orgánu nejednalo o nečinnost. Soud zamítne žalobu proti nečinnosti
správního orgánu jako nedůvodnou také tehdy, bylo-li rozhodnutí nebo osvědčení do jeho rozhodnutí
již vydáno. Ochrana práv žalobce totiž spočívá ve vydání rozsudku, kterým soud ukládá správnímu
orgánu zjednat nápravu, nikoliv v deklaraci, že došlo k nečinnosti správního orgánu.25
V případě, kdy nejsou podmínky řízení o žalobě proti nečinnosti správního orgánu naplněny,
nebo je naplněna jiná skutečnost, s níž soudní řád správní takový následek spojuje, soud podle
ustanovení § 46 soudního řádu správního žalobu proti nečinnosti správního orgánu usnesením
odmítne. Jinak soud výše popsaným způsobem podle ustanovení § 81 odst. 2 a 3 soudního řádu
správního ve věci samé rozhodne rozsudkem. Podle ustanovení § 56 odst. soudního řádu správního
přitom soud projednává a rozhoduje o žalobách proti nečinnosti správního orgánu přednostně.26
Na tomto místě je nutné zdůraznit, že institut správní žaloby proti nečinnosti správního
orgánu je sice významným, ne však jediným, nástrojem ochrany proti nečinnosti správních orgánů.
Další nástroje jsou totiž zakotveny na zákonné, na úrovni ústavního práva a na úrovni mezinárodního
práva.
DALŠÍ NÁSTROJE OCHRANY PROTI NEČINNOSTI SPRÁVNÍHO ORGÁNU
Na zákonné úrovni je, mimo výše zmíněné žaloby proti nečinnosti správního orgánu podle
ustanovení § 79 - 81 soudního řádu správního, ochrana proti nečinnosti správních orgánů zakotvena
prostřednictvím institutu kasační stížnosti podle ustanovení § 102 - 110 soudního řádu správního.
Kasační stížnost, o které rozhoduje Nejvyšší správní soudu, je možným opravným prostředkem proti
pravomocnému rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví o zamítnutí žaloby proti
nečinnosti správního orgánu, jímž se stěžovatel domáhá zrušení tohoto soudního rozhodnutí.
Na ústavní úrovni je ochrana proti nečinnosti správních orgánů zakotvena zejména v
ustanovení čl. 38 odst. 2 věta první ústavního zákona č. 2/1993 Sb., Listiny základních práv a svobod
(dále jen "Listina"), ve kterém je uvedeno, že: "Každý má právo, aby jeho věc byla projednána veřejně,
bez zbytečných průtahů a v jeho přítomnosti a aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům..."
V ustanovení čl. 38 odst. 2 Listiny je tak zakotven ústavní požadavek na projednání každé věci bez
zbytečných průtahů, mj. i v řízení před správními orgány a správními soudy. Protože nečinnost
správního orgánu porušuje právo na přístup k tomuto správnímu orgánu a právo na projednání věci
tímto správním orgánem, je dalším nástrojem ochrany proti nečinnosti správních orgánů ustanovení
čl. 36 odst. 1 Listiny, ve kterém je uvedeno, že: "Každý se může domáhat stanoveným postupem
svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu." Za
jiný orgán totiž považujeme i správní orgány. Podle ustálené judikatury Ústavního soudu České
republiky, který Listinu při rozhodování o jednotlivých ústavních stížnostech vykládá a aplikuje, je
nečinnost správního orgánu jednou z forem zásahu orgánu veřejné moci do základních lidských práv
a svobod a důvodem pro podání ústavní stížnosti podle ustanovení § 72 odst. 1 písm. a) zákona č.
182/1993 Sb., o Ústavním soudu. Ústavní soud České republiky v této souvislosti ve svém nálezu sp.
zn. IV. ÚS 391/07 ze dne 7. 8. 2007 výslovně uvádí, že: " V judikatuře Ústavního soudu jsou průtahy
v řízení podřazeny pod zásah orgánu veřejné moci, kterýžto pojem Ústavní soud obecně chápe
zpravidla tak, že jde o převážně jednorázový, protiprávní a zároveň protiústavní útok tohoto orgánu
vůči základním ústavně zaručeným právům a svobodám, který v době útoku představuje trvalé
ohrožení po právu existujícího stavu, přičemž takový útok sám není výrazem řádné rozhodovací
pravomoci tohoto orgánu a jako takový se vymyká obvyklému přezkumnému či jinému řízení; z této
fakticity musí posléze vyplynout, že důsledkům takového "zásahu orgánu veřejné moci",
neplynoucímu z příslušného rozhodnutí, nelze čelit jinak než ústavní stížností, případně nálezem
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Ústavního soudu obsahujícím zákaz takového zásahu. Tato podmínka není splněna tam, kde
poškozenému je k dispozici obrana daná celým právním řádem republiky..."27 28 Ústavní stížnost lze
podle ustanovení § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu podat ve lhůtě dvou měsíců od doručení
rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva
poskytuje, tedy do dvou měsíců od doručení rozsudku Nejvyššího správního soudu, kterým zamítl
kasační stížnost proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví o zamítnutí
žaloby proti nečinnosti správního orgánu.29
Na mezinárodní úrovni je ochrana proti nečinnosti správních orgánů zakotvena zejména v
ustanovení čl. 6 odst. 1 věta první Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod
(dále jen "Úmluva"), ve kterém je uvedeno, že: "Každý má právo na to, aby jeho záležitost byla
spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem zřízeným
zákonem, který rozhodne o jeho občanských právech nebo závazcích nebo o oprávněnosti jakéhokoli
trestního obvinění proti němu." Porušení ustanovení čl. 6 odst. 1 Úmluvy, tedy i nečinnost správního
orgánu, je důvodem pro podání stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva (dále jen "Soud"),
který Úmluvu v případě projednávání jednotlivých stížnosti aplikuje a který tímto kontroluje dodržování
Úmluvy v jednotlivých členských státech, které k ní přistoupily, Českou republiku nevyjímaje. Soud se
obecně může stížností zabývat až po vyčerpání všech vnitrostátních opravných prostředků, a to ve
lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy bylo přijato konečné pravomocné rozhodnutí. V České republice to
tedy znamená, že musí proběhnout soudní řízení, proti jehož výsledku v podobě pravomocného
rozhodnutí musejí být vyčerpány všechny možné opravné prostředky, včetně podání ústavní stížnosti
k Ústavnímu soudu České republiky. Jedinou výjimkou je stížnost na délku soudního nebo správního
řízení. V tomto případě lze stížnost podat i ve chvíli, kdy řízení ještě probíhá a toto je nepřiměřeně
dlouhé. Soud ve svém rozsudku ve věci Frydlender vs. Francie čj. 30979/96 ze dne 27. 5. 2000 došel
k závěru, že při posuzování otázky, zda je určitá věc projednávána přiměřenou dobu, nebo ne, závisí
na posouzení okolností toho kterého případu. Skutečnosti, které Soud bere v potaz, jsou zejména
obtížnost případu, chování účastníků řízení a postup správních orgánů. Soud také bere v potaz, co je
pro účastníka řízení tzv. ve hře.30
ZÁVĚR
Po provedení popisu účinné právní úpravy žaloby proti nečinnosti správního orgánu podle
ustanovení § 79 - 81 soudního řádu správního, k ní lze závěrem vznést dvě výrazné kritické
poznámky. První kritická poznámka souvisí se skutečností, že žalobu proti nečinnosti nelze podat
proti jakékoliv nečinnosti správních orgánů, ale má místo pouze tehdy, pokud hmotné právo zakládá,
vedle jeho subjektivního nároku na vydání rozhodnutí ve věci, subjektivní nárok žalobce na vydání
osvědčení. Osvědčení je přitom pouze jedním z tzv. jiných úkonů správních orgánů vydávaných podle
části IV. správního řádu. Část IV. správního řádu, a konkrétně jeho ustanovení § 154, výslovně
stanoví, že správní orgán, vedle osvědčení, vydává vyjádření, provádí ověření nebo činí sdělení, která
se týkají dotčených osob. Vyjádření, osvědčení, ověření a sdělení se tak řadí do skupiny
pojmenovaných jiných úkonů správních orgánů. Vedle nich správní orgány vydávají také jiné úkony
podle části IV. správního řádu, a konkrétně jeho ustanovení § 154, výslovně nepojmenované. Tyto
jiné podle části IV. správního řádu nepojmenované úkony správních orgánů bývají příslušnou právní
úpravou označovány jako souhlasy nebo stanoviska a vztahují se k řešení určité specializované
otázky spojené s veřejným zájmem. Vyřešení této otázky může přitom být pro průběh určitého řízení
zásadní. Tyto jiné podle části IV. správního řádu nepojmenované úkony správních orgánů nejsou
způsobilé zakládat, měnit či rušit subjektivní práva a povinnosti dotčených osob, popř. autoritativně
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prohlašovat, že dotčené osoby takové práva a povinnosti mají či nemají, přesto mohou mít na
postavení dotčených osob výrazný vliv. 31
Nejvýznamnějším případem jiného podle části IV. správního řádu nepojmenovaného úkonu
správních orgánů, který podmiňuje obsah výrokové části rozhodnutí správního orgánu ve věci, je
závazné stanovisko upravené v ustanovení § 149 odst. 1 až 5 správního řádu. Závazné stanovisko je
jedním z podkladů pro vydání rozhodnutí správního orgánu ve věci, u kterého neplatí zásada volného
hodnocení důkazů podle ustanovení § 50 odst. 4 správního řádu. K vydání závazného stanoviska je
příslušný správní orgán odlišný od správního orgánu, který vede správní řízení a je příslušný k vydání
rozhodnutí ve věci, obsah jehož výrokové části je podmíněn tímto závazným stanoviskem. Správní
orgán příslušný k vydání závazného stanoviska má postavení tzv. dotčeného správního orgánu podle
ustanovení § 136 správního řádu, což zejména znamená, má např. právo nahlížet do spisu a právo
obdržet kopii materiálů tvořících součást spisu, je-li to pro vydání závazného stanoviska potřebné, a
dále má právo vyjádřit se k ostatním podkladům pro vydání rozhodnutí, je-li to třeba k plnění jeho
úkolů nebo jestliže si to vyhradil. Z hlediska v tomto příspěvku nastíněné problematiky je však
nejpodstatnější skutečnost, že podle ustanovení § 149 odst. 3 správního řádu správní orgán, který je
příslušný k vedení správního řízení a vydání rozhodnutí ve věci, svým usnesením toto řízení přeruší,
jestliže se dozví, že před jiným dotčeným správním orgánem probíhá řízení, v němž má být vydáno
závazné stanovisko. Z toho vyplývá, že pokud bude dotčený správní orgán, a to i přes případné
vyčerpání opatření proti nečinnosti zejména podle ustanovení § 80 odst. 3 správního řádu dotčenou
osobou, při vydávání závazného stanoviska nečinný, nebude moci správní orgán, který je příslušný k
vydání rozhodnutí ve věci, ve správním řízení dále postupovat a rozhodnutí ve věci vydat. Je proto s
podivem, že ustanovení § 79 odst. 1 soudního řádu správního umožňuje napadnout žalobou pouze
nečinnost správního orgánu spojenou s vydáváním osvědčení, nikoliv však např. s vydáváním
závazných stanovisek. Takto nastavenou koncepci ustanovení § 79 odst. 1 soudního řádu správního
nevysvětluje ani důvodová zpráva, která k němu byla vydána a ve které je uvedeno, že: "Záměr
zákona míří především na nejzávažnější případy nečinnosti, které nelze pravidelnými procesními
instituty napravit vzhledem k tomu, že návrh správního řádu předpokládá možnost bránit se proti
nečinnosti správních orgánů cestou institutu procesní stížnosti..."32 Takto zdůvodněnou koncepci
ustanovení § 79 odst. 1 soudního řádu správního lze považovat za nedostatečnou, protože, jak bylo
výše prokázáno, mimo nečinnost správních orgánů při vydávání osvědčení můžeme z právní úpravy
jednotlivých úseků veřejné správy vyvodit i další závažné případy nečinnosti správních orgánů, které
ustanovení § 79 odst. 1 soudního řádu správního nepostihuje. Příkladem může být nečinnost
lékařských posudkových služeb České správy sociálního zabezpečení, případně posudkové komise
Ministerstva práce a sociálních věcí při vydávání posudků o invaliditě a o zdravotním stavu podle
zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci o provádění sociálního zabezpečení, které
jsou jedním z druhů závazných stanovisek, pro účely řízení o žádostech na přiznání invalidních
důchodů či jiných dávek sociálního zabezpečení.33
Otázkou je, jak tento stav právní úpravy podle ustanovení § 79 odst. 1 soudního řádu
správního, která se jeví zřejmě nedostatečnou řešit. Někteří teoretici a autoři se např. domnívají, že i
když ustanovení § 79 odst. 1 soudního řádu správního hovoří pouze o osvědčeních, je třeba tento
pojem vykládat extenzivně a vztahovat ho i na další podle části IV. správního řádu pojmenované a
vydávané jiné úkony správních orgánů, tzn. na vyjádření, sdělení a ověření. Toto řešení ovšem naráží
na konstantní judikaturu správních soudů. Za mnoho jiných je možné uvést rozsudek Nejvyššího
správního soudu sp. zn. 1 Ans 8/2005-165 ze dne 29. 3. 2006, ve kterém je výslovně uvedeno, že:
"Ustanovení § 79 odst. 1 s. ř. s. zužuje žalobní ochranu proti nečinnosti pouze na nečinnost při vydání
rozhodnutí ve věci samé a na nečinnost při vydání osvědčení. Při jiných formách nečinnosti ji využít
nelze. Zda je tato úprava de lege ferenda dostatečná, je věc jiná a pro souzenou věc nepodstatná (v
této konkrétní věci totiž neznamená odepření spravedlnosti)..." Navíc toto řešení opomíjí i jiné úkony
správních orgánů částí IV. správního řádu výslovně nepojmenované. Jednalo by se tak o ryze
polovičaté řešení. Další teoretici a autoři navrhují možnost využít institutu žaloby na ochranu před
Potěšil, L. Rozhodnutí, tzv. jiné úkony a opatření obecné povahy. In Dny práva 2008 - Days of Law
2008, s. 4 - 8.
32 Důvodová zpráva k zákonu č. 150/2002 Sb., soudnímu řádu správnímu
33 Vopálka V., Mikule V., Šimůnková V., Šolín M. Soudní řád správní: komentář. Praha: C. H. Beck,
2004, s. 507.
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nezákonným zásahem správního orgánu podle ustanovení § 82 – 87 soudního řádu správního s tím,
že by bylo možné spatřovat nezákonný zásah v nečinnosti správního orgánu týkající se jiných úkonů,
než je osvědčení. Ani toto rozhodnutí by nebylo nejšťastnější, protože koncepce ustanovení § 82
soudního řádu správního jako důvod pro podání žaloby zřejmě předpokládá faktický a aktivní zásah
ze strany žalovaného správního orgánu, nikoliv jeho nečinnost. To potvrzuje i Nejvyšší správní soud,
který k tomu ve svém rozsudku sp. zn. 7 Aps 3/2008-98 ze dne 16. 11. 2010 výslovně uvádí, že:
"...zásahová žaloba chrání proti jakýmkoli jiným aktům či úkonům veřejné správy směřujícím proti
jednotlivci, které jsou způsobilé zasáhnout sféru jeho práv a povinností..." Takové řešení by dále bylo
velmi komplikované pro případný výklad ustanovení soudního řádu správního o žalobě proti zásahu
správního orgánu. Za účelem zajištění právní jistoty adresátů soudního řádu správního by zřejmě bylo
vhodné současnou právní úpravu žaloby proti nečinnosti správního orgánu novelizovat a pojem
nečinnost správního orgánu vymezit širším způsobem tak, aby se vztahovala na všechny úkony
správních orgánů vydávané podle části IV. správního řádu. Zejména se to jeví nutné u institutu
závazného stanoviska dotčeného správního orgánu, kterým se určuje obsah výrokové části
rozhodnutí příslušného správního orgánu ve věci samé. Tímto by jistě došlo k významnému posílení
postavení adresátů veřejné správy. De lege ferenda by proto mohlo ustanovení § 79 odst. 1 soudního
řádu správního znít takto: "(1) Ten, kdo bezvýsledně vyčerpal prostředky, které procesní předpis
platný pro řízení u správního orgánu stanoví k jeho ochraně proti nečinnosti správního orgánu, může
se žalobou domáhat, aby soud uložil správnímu orgánu povinnost vydat rozhodnutí ve věci samé
nebo vyjádření, osvědčení, ověření, sdělení, stanovisko nebo závazné stanovisko."34
Další kritická připomínka směřuje ke skutečnosti, že soudní řád správní neposkytuje
správním soudům pravomoc následné kontroly splnění jím uložených povinností, tedy možnosti
kontrolovat, zda správní orgány v soudem stanovené lhůtě rozhodnutí či osvědčení skutečně vydaly,
a ani možnost případných sankčních postihů, např. ve formě pokut. Žalobce však má možnost
navrhnout výkon rozhodnutí soudem podle příslušných ustanovení zákona č. 99/1963 Sb.,
občanského soudního řádu, nebo se může domáhat náhrady škody za nesprávný úřední postup podle
zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím
nebo nesprávným úředním postupem.35
Zde se jedná o dlouhodobý nedostatek právní úpravy,
nejenom, žaloby proti nečinnosti správního orgánu, který však, vzhledem k obsahu Plánu
legislativních prací vlády České republiky na rok 2018 a Výhledu legislativních prací vlády České
republiky na roky 2019 - 2021, jež soudní řád správní vůbec nezmiňují, v následující dohledné době
nebude zákonodárcem zřejmě a bohužel řešen.
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INOVATÍVNE TRENDY V ELEKTRONICKOM MONITOROVANÍ
OBVINENÝCH A ODSÚDENÝCH
Andrej Beleš
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Abstract: In the present article, the author considers possibilities and limits for the further
development of electronic monitoring pro futuro in the conditions of the Slovak Republic. In the
discussion on the further development of electronic monitoring, it is necessary to address the issues
of the criminal policy of the state, respectively the admissibility of interference with fundamental rights
and freedoms.
Abstrakt: V predkladanom článku sa autor zamýšľa nad možnosťami a limitmi ďalšieho rozvoja
elektronického monitorovania pro futuro v podmienkach Slovenskej republiky. V diskusii o ďalšom
rozvoji elektronického monitorovania je potrebné riešiť otázky trestnej politiky štátu, resp. prípustnosti
zásahov do základných práv a slobôd.
Kľúčové slová: elektronické monitorovanie, monitoring, nahradenie väzby, primerané obmedzenia a
povinnosti, publikovanie elektronických služieb
Key words: electronic monitoring, monitoring, replacement of custody, appropriate restrictions and
obligations, publishing of electronic services
ÚVOD
Technické možnosti monitorovacích systémov, ale aj viaceré inštitúty trestného konania, pri
ktorých právna úprava de lege lata nepredpokladá elektronické monitorovanie vytvárajú široký
potenciál jeho rozširovania. Pri úvahách o rozširovaní je však nevyhnutné vždy zvažovať otázku, či si
rozšírenie monitorovania vyžaduje trestná politika štátu, vo vybraných prípadoch je potrebné zvažovať
aj otázky etiky, ústavného práva, najmä zásahu do základných ľudských práv a slobôd. Pri inštitútoch
náhrady väzby domácim väzením, vykázania zo spoločného obydlia, ukladania primeraných
obmedzení a povinností aj v iných prípadoch, resp. nahradenia väzenského personálu elektronickým
monitorovaním je rozšírenie aplikácie monitorovania výlučne otázkou trestnopolitických úvah (ktoré
by zvažovali potrebu, efektivitu rozšírenia a pod.), v prípade rozšírenia publikovania elektronických
služieb a monitorovania ďalších údajov o kontrolovaných osobách je rozšírenie aplikácie
monitorovania aj otázkou etických a ústavnoprávnych úvah, v rámci ktorých je nevyhnutné sa
vysporiadať s problémom prípustnosti závažných zásahov do základných práv a slobôd. Technický
pokrok totiž umožňuje monitorovať prakticky čokoľvek. Podstatnou otázkou však zostáva, či to, čo
dokážeme, zároveň aj smieme. Medzinárodné spoločenstvo by malo preto zvážiť, či je potrebné
vypracovať štandardy pre elektronický monitoring na úrovni medzinárodného práva, ktoré by rámcovo
riešili podstatné otázky zásahov do základných práv a slobôd podobne, ako je to v prípade výkonu
trestu odňatia slobody (TOS).
1

NAHRADENIE VÄZBY DOMÁCIM VÄZENÍM
Súčasná právna úprava umožňuje uplatniť elektronické monitorovanie pri nahradení väzby
výlučne v súvislosti s kontrolou dodržiavania primeraných obmedzení a povinností podľa § 82 TP 1.
Za trestnopolitickú úvahu však stojí myšlienka, či by elektronické monitorovanie malo byť imanentnou
súčasťou dohľadu probačného a mediačného úradníka ako spôsobu nahradenia väzby, resp. či by
samostatným spôsobom nahradenia väzby mohlo byť domáce väzenie s elektronickým
2
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Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.
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monitorovaním. Vzorom v tomto smere môže byť rakúska koncepcia nahradenia väzby domácim
väzením podľa § 173a ods. 1 rakúskeho StPO.
Ako vhodné riešenie v slovenských podmienkach, ak by sa domáce väzenie malo stať samostatným
spôsobom nahradenia väzby, by sa tiež javilo rozšírenie spôsobu nahradenia väzby dohľadom
probačného a mediačného úradníka podľa § 80 ods. 1 písm. c) TP o povinnosť stanoviť obvinenému
časový harmonogram dňa, kedy sa má zdržiavať v obydlí, kedy má vykonávať svoje zamestnanie a
kedy má priestor na voľnočasové aktivity v obydlí alebo mimo obydlia. Elektronické monitorovanie by
tu malo byť obligatórne podobne ako pri treste domáceho väzenia. Vzhľadom na to, že nahradenie
väzby domácim väzením by znamenalo spôsob nahradenia väzby spojený s najrozsiahlejším
zásahom do základných práv a slobôd, uplatňovalo by sa subsidiárne, ak by iný spôsob nahradenia
väzby sa nejavil ako dostatočný, teda domáce väzenie by bolo poslednou záchranou pred väzbou.
Na zváženie je povinnosť súdu pri rozhodovaní o väzbe vysporiadať sa s otázkou, prečo domáce
väzenie nepostačuje. Primárnym účelom takého riešenia je zachovanie sociálnych väzieb
obvineného2. Na jednej strane by si takéto riešenie nevyžadovalo rozsiahle legislatívne zmeny, na
druhej strane by sa zapojením elektronického monitorovania a možnosťou stanovenia povinnosti
zdržiavať sa v obydlí zefektívnil dohľad probačného a mediačného úradníka nad obvineným.
VYKÁZANIE ZO SPOLOČNÉHO OBYDLIA
Zmyslom inštitútu vykázania zo spoločného obydlia podľa § 27a PolZ 3 primárne je
zabránenie styku páchateľa - agresora s obeťou domáceho násilia, pričom jeho princíp spočíva v
tom, že „policajt je oprávnený vykázať z bytu alebo domu alebo iného priestoru spoločne obývaného
s ohrozenou osobou a aj z jeho bezprostredného okolia (ďalej len "spoločné obydlie") osobu, u ktorej
možno na základe zistených skutočností očakávať útok na život, zdravie, slobodu alebo zvlášť
závažný útok na ľudskú dôstojnosť ohrozenej osoby, najmä vzhľadom na predchádzajúce takéto
útoky; súčasťou vykázania zo spoločného obydlia je aj zákaz vstupu vykázanej osobe do spoločného
obydlia počas 10 dní od vykázania. Policajt je oprávnený vykázať zo spoločného obydlia takúto osobu
aj počas jej neprítomnosti“. Jednotným zámerom zaradenia tohto inštitútu medzi oprávnenia policajta
bolo chrániť osoby v spoločnom obydlí, a tým vytvoriť priestor na elimináciu prípadov domáceho
násilia. Policajt je oprávnený vykázať osobu zo spoločného obydlia až na dobu 10 dní (s účinnosťou
od 1. 1. 2016). Okrem priestorového obmedzenia (zákaz vstupu do obydlia) je imanentnou súčasťou
tohto inštitútu aj ďalšie obmedzenie: zákaz priblížiť sa k chránenej osobe na vzdialenosť menšiu ako
10 metrov.
Počas trvania doby 10 dní je chránená osoba oprávnená požiadať o vydanie neodkladného
opatrenia podľa § 325 CSP4, ktorého výkon je možné elektronicky monitorovať. Podaním návrhu na
neodkladné opatrenie sa vykázanie zo spoločného obydlia predlžuje do nadobudnutia vykonateľnosti
rozhodnutia o návrhu na vydanie neodkladného opatrenia (§ 27a ods. 9 PolZ). Uvedená doba 10 dní,
resp. predĺžený čas sú dostatočne dlhou dobou na to, aby si riadne dodržiavanie takého rozhodnutia
policajta vyžadovalo elektronické monitorovanie. V prípade rozhodnutia o neodkladnom opatrení by
tak mohlo elektronické monitorovanie kontinuálne pokračovať. Monitorovaniu by podliehalo jednak
priestorové obmedzenie a jednak zákaz priblíženia.
Tento model môže pri svojej aplikácii narážať na dva faktory: prvým faktorom je krátky čas
na vykonanie predbežného vyšetrovania na účel zistenia existencie podmienok elektronického
monitorovania; druhým faktorom je skutočnosť, že elektronické monitorovanie sa vykonáva na
základe rozhodnutia súdu alebo prokurátora. Uvedené riešenie by si tak vyžiadalo nevyhnutné
legislatívne zmeny ako aj komunikáciu medzi Policajným zborom a probačnými a mediačnými
úradníkmi, ak by mal priamo policajt nariaďovať kontrolu elektronickým monitorovaním. Možná je aj
3

V názoroch sudcov potom do pozadia ustupuje účel odbremenenia ústavov na výkon väzby. Pozri
k tomu: HOLAS, J.: Náhrady vazby a elektronický monitoring (Průzkum názorů soudců). In Večerka,
K. (ed.): Kdo slyší hlas volajícího na poušti? Sborník příspěvků ze semináře sekce sociální patologie
MČSS, Vranov nad Dyjí, 14.-16. dubna 2010. Praha: Masarykova česká sociologická společnost,
2010, s. 86-91.
3 Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
4 Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov.
2
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varianta (avšak o niečo časovo náročnejšia), že by policajt dával podľa PolZ podnet prokurátorovi na
nariadenie elektronického monitorovania.
PRIMERANÉ OBMEDZENIA A POVINNOSTI V ĎALŠÍCH PRÍPADOCH
Príkladom inštitútu slovenského trestného procesu, pri ktorom by v teoretickej rovine bolo
prípustné uloženie primeraných obmedzení a povinností, pričom de lege lata možné nie je, je
podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného podľa § 218 a 219 TP.
Medzi povinnosti obvineného pri "obyčajnom" podmienečnom zastavení trestného stíhania podľa §
216 a 217 TP patrí aj splnenie uložených primeraných obmedzení a povinností, z ktorých vybrané je
možné elektronicky monitorovať5. V porovnaní s tým je právna úprava povinností spolupracujúcej
osoby (korunného svedka) veľmi reštriktívna. Poskytnutím informácií, ktorými sa korunný svedok
významnou mierou podieľa na objasnení trestného činu, a výpoveďou v procesnom postavení svedka
sa povinnosti korunného svedka podľa slovenskej právnej úpravy vyčerpávajú. Osobitnou
povinnosťou korunného svedka podľa rakúskej právnej úpravy, ktorá sa na Slovensku (ako ani v
Českej republike) neukladá, je splnenie osobitne stanovených povinností, ktoré sa uplatňujú pri
odklonoch. Takto stanovenou povinnosťou môže byť uhradenie peňažnej čiastky, výkon všeobecne
prospešných prác, resp. vykonanie skúšobnej doby so splnením primeraných obmedzení a
povinností6. Vykonanie primeraných obmedzení a povinností v skúšobnej dobe by bolo možné (podľa
povahy) v podmienkach slovenského trestného konania elektronicky monitorovať. Nemožno
opomenúť skutočnosť, že aj spolupracujúci obvinený je (pravdepodobne) páchateľom trestného činu,
pričom vykonanie týchto obmedzení aj povinností by vyvažovalo odmenu pre spolupracujúcu osobu
v podobe beztrestnosti vo vlastnej trestnej veci.
4

ROZŠÍRENIE TZV. PUBLIKOVANIA ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB
Publikovanie služieb elektronického monitoringu znamená poskytovanie informácií
získaných elektronickým monitorovaním obvineného alebo odsúdeného aj tretím (súkromným)
osobám, teda nielen orgánom verejnej moci7. Treťou osobou je primárne poškodený (obeť) trestného
činu8, ktorá takýmto spôsobom môže byť informovaná, resp. varovaná o priblížení kontrolovanej
osoby - obvineného (páchateľa trestného činu). Na túto formu publikovania služieb sú vytvorené
technické i legislatívne podmienky. Treťou osobou môže byť aj usporiadateľ verejných podujatí, príp.
iné osoby, u ktorých je žiaduce, aby mali - v súvislosti s výkonom zákazu určitej činnosti kontrolovanej
osoby (zákaz účasti na verejných podujatiach, zákaz účasti na hazardných hrách, hrania na hracích
automatoch a uzatvárania stávok) - informáciu po pohybe kontrolovanej osoby. Hoci táto forma
publikovania služieb bola plánovaná, jej aplikácia, resp. aj vytvorenie zákonných predpokladov 9
zostalo nerealizované.
Potenciálne je možné uvažovať nad rozšírením publikovania služieb aj pre ďalšie osoby,
resp. pre širokú verejnosť v záujme varovania verejnosti, a to napr. zverejňovaním informácií
prostredníctvom webových stránok elektronického monitorovania o pohybe a pobyte osôb
obvinených a odsúdených (napr. prostredníctvom máp s údajmi o pobyte a pohybe v reálnom čase)
pre určité druhy trestných činov (napr. násilná kriminalita alebo mravnostná kriminalita), resp.
všetkých monitorovaných osôb. Okrem funkcie upozornenia verejnosti by uvedené opatrenia prinášali
5

Napr. povinnosť nepriblížiť sa k chránenej osobe, zákaz účasti na verejných podujatiach, zákaz
požívania alkoholických nápojov a ďalšie.
6 Ustanovenie § 209a ods. 1 v spojení s § 200 ods. 1, 201 ods. 1, 203 ods. 1 a 2 rakúskeho trestného
poriadku StPO.
7 Pozri k tomu: Čiastková štúdia uskutočniteľnosti projektov prioritnej osi č.1 … : Elektronické služby
monitoringu obvinených a odsúdených osôb (IS ESMO). Verzia 4. Dostupné na:
http://www.informatizacia.sk/vdok_simple-np--esmo/609s15908c [cit. 31. 1. 2018]
8 Teda chránená osoba podľa § 2 písm. e) zákona č. 78/2015 Z. z. o kontrole výkonu niektorých
rozhodnutí technickými prostriedkami (ZoKVTP).
9 Zariadenie varovania blízkosti slúži podľa § 7 ods. 1 ZoKVTP na detekciu priblíženia kontrolovanej
osobyk chránenej osobe, ktorou je podľa § 2 písm. e) ZoKVTP fyzická osoba, ku ktorej má
kontrolovaná osoba uložený zákaz priblíženia sa na určenú vzdialenosť. Toto zariadenie tak nemôžu
mať v držbe iné osoby.
5
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aj nezanedbateľný difamačný účinok. Zverejnenie informácií z monitorovania by sa v tomto aspekte
mohlo vyrovnať účinku uplatnenia stredovekých pranierov alebo klietok hanby.
Uvedené rozšírenie publikovania služieb naráža na konflikt práv - jednak práva verejnosti
na účinnú ochranu pred kriminalitou, ktoré možno odvodiť z práva na účinné objasňovanie
(preverovanie, vyšetrovanie) činov zasahujúcich do práva na život, na súkromie a pod., a jednak práva
obvinených na zachovávanie prezumpcie neviny (§ 2 ods. 4 TP, čl. 50 ods. 2 Ústavy SR 10), ak ide o
monitorovanie obvinených osôb, ktoré neboli právoplatne odsúdené, a práva na ochranu osobných
údajov, príp. práva na zachovanie súkromného a rodinného života, ktoré prináležia každému, teda aj
obvineným a odsúdeným. Garancia prezumpcie neviny pre obvinené, avšak neodsúdené osoby
predstavuje významnú prekážku zverejnenia informácií o pohybe a pobyte kontrolovanej osoby.
Zverejnenie informácií má totiž iný charakter ako ich sprístupnenie obmedzenému, taxatívne
vymedzenému okruhu osôb - jednak je rozdiel v počte osôb, ktorým je informácia sprístupnená, a
jednak je rozdiel v primeranosti dôvodu sprístupnenia informácie. Pri chránenej osobe je primeraným
dôvodom sprístupnenia informácie zvýšená potreba jej ochrany vzhľadom na bezpečnostné riziko,
resp. pri ďalších osobách je dôvodom sprístupnenia informácie účinnejšie zamedzenie prístupu
kontrolovanej osoby k činnosti, v súvislosti s ktorou bol trestný čin spáchaný. Zverejnenie informácií
o podozrivej osobe alebo o obvinenom je primerané z dôvodu potreby stotožnenia osoby, príp. pri
pátraní po danej osobe, a to len v nevyhnutnej miere (fotografia, príp. ďalšie údaje nevyhnutné na
identifikáciu) a len oprávneným subjektom - orgánom Policajného zboru, nie napr. poškodeným11. Na
sprístupnenie informácií z monitorovania širokej verejnosti neexistuje rovnako silný
primeraný dôvod, pre ktorý by bolo možné u obvinených prelomiť garanciu prezumpcie neviny.
Inak sa javí posúdenie primeranosti zverejnenia informácií o monitorovaní v prípade
odsúdených. Odsúdený nepožíva garanciu prezumpcie neviny a okrem toho je spravidla (určitú
výnimku tu môžu tvoriť prípady upustenia od potrestania) povinný znášať obmedzenia základných
práv a slobôd, ktoré vyplývajú z odsúdenia za trestný čin a z uloženej sankcie. Medzi tieto zásahy
patria aj zásahy do práva na súkromie, čo je najzreteľnejšie v prípade výkonu TOS a s ním
súvisiaceho obmedzenia súkromia, resp. práva na ochranu osobných údajov, čo sa prejavuje v
garancii verejnosti vynesenia rozsudku, v možnosti médií referovať o trestnoprávnej kauze bez
nutnosti tajiť totožnosť odsúdeného (vzhľadom na absenciu prezumpcie neviny), resp. v prípade
výkonu trestu zverejnenia odsudzujúceho rozsudku12, ktorý je možné v súlade s § 20 ZoTZPO uložiť
právnickej osobe. Zverejnenie informácií o monitorovaní odsúdených by tak možné chápať nielen
v rovine napĺňania individálnej prevencie v podobe varovania verejnosti o pobyte odsúdenej
osoby, ale aj v rovine napĺňania retributívneho účelu trestu. Na druhej strane je oprávnené sa
obávať, že zverejnenie informácií by naozaj smerovalo k funkcii verejného praniera, kde by si každý
mohol loklizovať určitého monitorovaného odsúdeného, čo by následne mohlo viesť k vyšším počtom
útokov na odsúdených. Ďalším problémom je otázka, ako dlho by sa údaje o monitorovaní
odsúdených na webe uchovávali, a teda či by odsúdení mali právo “byť zabudnutí”. Tieto problémy
by potenciálne mohli byť dôvodom na konštatovanie rozporu zverejnenia informácií o monitorovaní
Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Zverejnenie páchateľovej podobizne ako súkromná iniciatíva (teda ako forma “brania spravodlivosti
do vlastných rúk”) má za následok neoprávnený zásah do práva na súkromie (na ochranu
súkromného života) páchateľa. Pozri k tomu uznesenie Ústavního soudu ČR, sp. zn. III. ÚS 3565/16
z 5. septembra 2017. Každý má právo na ochranu života, zdravia, majetku alebo iných hodnôt
postupovať preventívne, napr. situačnou prevenciou prostredníctvom vyhotovovania obrazových,
zvukovo-obrazových alebo zvukových záznamov (v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov).
Z toho však nemožno vyvodzovať právo na postup nahrádzajúci činnosť orgánov verejnej moci. Na
druhej strane dodávame, že rozhodnutie správneho orgánu o spáchaní správneho deliktu
zverejnením fotografie, resp. potvrdenie zákonnej a ústavnej konformity takého rozhodnutia zo strany
všeobecného súdu a ústavného súdu možno v tomto prípade považovať za prísne. Polícia má v rámci
pátrania oprávnenie zverejniť fotografiu údajného páchateľa, teda nastane rovnaký výsledok, avšak
konaním oprávneného subjektu. Preto má súkromná iniciatíva nízku spoločenskú závažnosť, čo je pri
rozhodovaní o spáchaní správneho deliktu, resp. ukladaní sankcie zaň nutné zohľadniť.
12 Pravdaže, jednorazové uvedenie určitej informácie na verejnom pojednávaní nie je možné
stotožňovať s vytvorením webového prístupu k určitým informáciám. Až kvalifikované zverejnenie
informácií médiami je adekvátne zverejneniu informácií o monitorovaní na webe.
10
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odsúdených so zákazom mučenia alebo iného neľudského zaobchádzania alebo trestania podľa čl.
3 Dohovoru. Riešením týchto problémov by čiastočne mohlo byť zverejňovanie informácií o
monitorovaní pohybu a pobytu odsúdených v anonymnej podobe - napr. len vo forme údaju na
mape, že na určitom mieste v určitom čase sa nachádza kontrolovaná osoba. Voči takému riešeniu
však možno namietať, že najmä v menších mestách a vidieckych sídlach by bola anonymnosť údajov
vzhľadom na nízky počet obyvateľov, resp. nízky počet kontrolovaných osôb výlučne iluzórna.
Príkladom zverejňovania aktuánych informácií o odsúdených na webe sú tzv. väzenské
kamery (Jailhouse-Webcams), a to vo väzniciach v Spojených štátoch amerických13. Na jednej strane
prenos z webových kamier môže predstavovať menší zásah do práv odsúdeného ako zverejňovanie
informácií o pohybe kontrolovaných osôb vonku vzhľadom na to, že na obraze je možné rozostrieť
identifikačné znaky jednotlivých osôb, čím jediným poskytovaným údajom potom je, že vo väznici sa
nachádzajú určité osoby, ktoré vykonávajú určitú činnosť; na druhej strane ide o prenos obrazu a v
prípade, že sa neuplatňuje rozostrenie identifikačných znakov jednotlivých osôb ide o významejší
zásah do práv, keďže odsúdení sú takto vizuálne identifikovateľní.
MONITOROVANIE ĎALŠÍCH ÚDAJOV O OBVINENÝCH A ODSÚDENÝCH
Elektronické monitorovanie v súčasnosti v podmienkach Slovenskej republiky je možné
využívať na sledovanie prítomnosti kontrolovanej osoby na určitom mieste, sledovanie priblíženia
kontrolovanej osoby k chránenej osobe, resp. zisťovanie prítomnosti alkoholu v dychu kontrolovanej
osoby. Súčasný stav techniky však relatívne jednoducho umožňuje sledovanie aj ďalších faktorov biometrických údajov ako sú pulz a krvný tlak14, ktoré by mohli mať výpovednú hodnotu o aktuálnej
činnosti kontrolovanej osoby, o jej záchvatových stavoch, resp. o požití omamných alebo
psychotropných látok. Sprostredkovanie by bolo možné prostredníctvom elektronického náramku
alebo podkožného implantátu, ktoré by uvedené údaje vysielali operačnému stredisku
prostredníctvom satelitného signálu v reálnom čase.
Ďalšou technickou možnosťou by bolo v prípade záchvatových stavov, resp. útokov
prostredníctvom monitorovacieho zariadenia (či už náramku alebo podkožného implantátu) aplikovať
kontrolovanej osobe látku uloženú v tomto zariadení na potlačenie alebo zmiernenie záchvatu,
resp. útoku voči chránenej osobe. V takom prípade by už išlo prostredníctvom monitorovacieho
zariadenia nielen o kontrolu výkonu opatrenia uloženého v trestnom konaní, ale aj o poskytnutie
zdravotnej starostlivosti bez informovaného súhlasu osoby, čo predstavuje podstatne závažnejší
zásah do práv kontrolovanej osoby ako monitoring jej pohybu a požitia alkoholu. Takýto zásah by bolo
možné kvalifikovať ako poskytovanie zdravotnej starostlivosti bez informovaného súhlasu v súlade s
§ 6 ods. 9 písm. d) ZoZS - teda osobitný prípad poskytovania ambulantnej zdravotnej starostlivosti,
ak ide o osobu, ktorá následkom duševnej poruchy alebo s príznakmi duševnej poruchy ohrozuje
seba alebo svoje okolie. Takýto zásah do telesnej integrity je odôvodnený, ak je primeraný
hroziacemu riziku pre samotnú kontrolovanú osobu, resp. okolie. Primeranosť riziku je možné testovať
len na základe dostatočných informácií o riziku a je možné vyjadriť pochybnosť, či informácie o krvnom
tlaku a pulze (vzhľadom na absenciu iných informácií, keďže ide o zásah voči monitorovanej osobe
na diaľku) o ňom vytvárajú dostatočný obraz a či by bolo nutné a zároveň možné monitorovaním zistiť
aj ďalšie informácie na účel odhadu rizika. Aplikácia látky by mohla byť prípustná aj po signalizácii od
chránenej osoby (prostredníctvom tlačidla panic button), že zo strany kontrolovanej osoby jej hrozí
nebezpečenstvo. Problémom takého riešenia je však možnosť zneužitia zo strany chránenej osoby,
voči ktorej by potom mala byť vyvodená občianskoprávna zodpovednosť.
6

Napr. z väzenského zariadenia Brevard County Sheriff’s Office na Floride, dostupné na:
https://livestream.com/accounts/21054233/brevardlivecourt, 25. 3. 2018, resp. z väzenského
zariadenia Russellville, Al (Franklin County Jail) Gravel Hill v Alabame, dostupné na:
https://www.worldincams.com/north-america/usa/usa-russellville-al-franklin-county-jail-gravelhill.html, 25. 3. 2018.
14
Pozri k tomu: GRATZ, W.: Grundsatzfragen des Freiheitsentzuges – zu den
sozialwissenschaftlichen
Aspekten.
Dostupné
na:
http://www.wolfganggratz.at/images/Grundsatzfragen_des_Freiheitsentzuges_.pdf cit. 23. 3. 2018.
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SLEDOVANIE PODOZRIVÝCH OSÔB
Hoci podľa súčasného právneho stavu je prípustné elektronické monitorovanie obvinených
a odsúdených osôb, systém elektronického monitorovania môže predstavovať aj spôsob znižovania
rizika páchania trestnej činnosti u osôb, u ktorých konkrétne skutočnosti nasvedčujú, že je u nich
zvýšené riziko páchania trestnej činnosti. Elektronické monitorovanie podozrivých osôb je súčasťou
právneho poriadku Nemecka, na úrovni právnej úpravy pôsobnosti kriminálnej polície 15. Medzi
základné zákonné podmienky patrí existencia (resp. zistenie) určitých skutočností, ktoré odôvodňujú
predpoklad, že osoba v dohľadnej dobe špecifikovaným spôsobom spácha závažný trestný čin
(taxatívne vymedzenie) alebo konkrétna pravdepobnosť spáchania takého činu na základe
individuálneho správania tejto osoby. Zmyslom tejto právnej úpravy je individuálna prevencia a
represia. Aplikácia tohto inštitútu v Nemecku podlieha aj kritike a nie je rozšírená v očakávanej miere
(zo 705 radikálnych islamistov, ktorí znamenajú potenciálne ohrozenie, bolo elektronické
monitorovanie uplatnené u dvoch).
Aplikácia významných zásahov do základných práv a slobôd, v predmetnom prípade najmä
do práva na ochranu súkromného a rodinného života, je redukovaná v trestnom konaní, ak ide len o
podozrivú osobu, teda nie obvinenú a odsúdenú, na čo najnižšiu možnú mieru, ktorá ešte pripúšťa
naplnenie účelu trestného konania. Adekvátnym príkladom uplatnenia inštitútu trestného konania voči
podozrivej osobe s podobnými podmienkami existencie podozrenia o páchaní trestnej činnosti je
inštitút agenta, príp. aj odpočúvania a záznamu telekomunikačnej prevádzky, vyhotovovania
obrazových a zvukových záznamov ako inštitúty, ktorými sa zisťujú informácie pre trestné konanie a
ktoré je možné uplatniť pred začatím trestného stíhania, resp. pri vedení trestného stíhania vo veci.
Na prípustnosť uplatnenia inštitútu agenta je nevyhnutné, aby orgány činné v trestnom konaní
disponovali dostatočným množstvom relevantných a preverených informácií - nielen domnienok a fám
- ktoré odôvodňujú podozrenie zo spáchania trestnej činnosti. Rovnaká podmienka by musela byť
zákonným predpokladom pre monitorovanie podozrivej osoby. Ide o situáciu, keď polícia disponuje
trestnoprávne relevantnými informáciami o osobe, avšak tieto informácie ešte nepostačujú na
vznesenie obvinenia, resp. vznesenie obvinenia zo strategického hľadiska nie je vhodné.
7

ZÁVER
Hoci je elektronické monitorovanie v súčasnosti v Slovenskej republike stále len v rozbehovej
fáze, je nevyhnutné sa zamýšľať nad rozvojom jeho ďalšej aplikácie pro futuro. Potenciál rozvíjať
aplikáciu elektronického monitorovania vidíme v zavedení domáceho väzenia s monitorovaním ako
samostatného spôsobu nahradenia väzby, v monitorovaní výkonu vykázania zo spoločného obydlia,
v ukladaní primeraných obmedzení a povinností v ďalších prípadoch, v rozšírení publikovania
elektronických služieb, v monitorovaní ďalších údajov o obvinených a odsúdených, resp. v sledovaní
podozrivých osôb. Tieto zamyslenia však prinášajú viac otázok ako odpovedí. Odpovede na tieto
otázky musia vyvstať z dôkladných úvah na úrovni trestnej politiky štátu, ale aj ochrany základných
ľudských práv a slobôd. Najkontroverznejšie sa javí rozšírenie publikovania elektronických služieb teda údajov o pohybe monitorovaných osôb širokej verejnosti, čo by bolo neprípustné najmä u
obvinených z hľadiska dodržiavania prezumpcie neviny. Bolo by nevyhnutné vyriešiť, aké informácie
by sa zverejňovali, či by bolo možné zabezpečiť ich anonymita, resp. či by monitorované osoby mali
právo "byť zabudnuté" na webe. Kontroverzie môže vyvolávať aj monitorovanie ďalších údajov o
obvinených a odsúdených - napr. krvného tlaku a pulzu, resp. možnosť vykonania služobného
zákroku (podanie utlmujúcej látky) voči kontrolovanej osobe prostredníctvom monitorovacieho
zariadenia, čo by bolo možné považovať za poskytnutie zdravotnej starostlivosti bez informovaného
súhlasu sui generis. Tu by bolo nevyhnutné vyriešiť, na základe akých informácií by mohlo operačné
stredisko nadiaľku vykonať zákrok voči kontrolovanej osobe, či by to mohlo byť na podnet chránenej
osoby.
8

15

Ustanovenie § 56 zákona o úrade spolkovej kriminálnej polície (Bundeskriminalamtgesetz).
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HISTORICKÝ VÝVOJ POJMU SANKCIE A JEHO ÚČELOV V
RUSKOM TRESTNOM PRÁVE
Mikhail Belkin
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Abstract: The author will trace the development of the concept of punishment and its goals in the
history of Russian criminal law on the example of the main criminal legal acts.
Abstrakt: Autor bude sledovať vývoj konceptu sankcii a cieľov sankcii v dejinách trestného práva
Ruska na príklade hlavných trestných normatívnych právnych aktov.
Keywords: Punishment in criminal law, goals of punishment in criminal law, criminal law history in
Russia.
Kľúčové slová: Sankcia v trestnom práve, cieli sankcii v trestnom práve, dejiny trestného práva
v Rusku.
ÚVOD
Trest predstavuje zložitý sociálno-právny jav, ktorý v priebehu historického vývoja ľudstva, a
najmä v priebehu formovania a vývoja ruského štátu a práva prešiel výraznými zmenami..
Skúmanie vývoja trestu je nevyhnutné pre správne pochopenie jeho účelu, prevencie
opakovania chýb a hľadanie nových progresívnych riešení.
Dejiny vývoja trestu v ruskom trestnom práve môžeme rozdeliť do niekoľkých etáp:
1. Obdobie feudalizmu, 8. - 17. storočie.
2. Obdobie vzniku absolutistickej monarchie,18. storočie.
3. Obdobie cárskych reforiem, 19. storočie.
4. Revolučné obdobie a obdobie občianskej vojny, 1917-1926.
5. Obdobie formovania sovietskej moci, 1926-1960.
6. Obdobie rozvinutého socializmu, 1960-1980.
7. Obdobie moderného Ruska, 1991 - súčasnosť.
OBDOBIE FEUDALIZMU, 8. - 17. STOROČIE
Významným prameňom práva z obdobia starého ruského štátu je Ruská pravda1, dokument,
ktorý sa zachoval dodnes. Podľa Ruskej pravdy sa za trestný čin považovalo len to, čo spôsobovalo
bezprostrednú ujmu konkrétnej osobe alebo ujmu na majetku. V kontexte takto chápanej definície
trestného činu sa medzi základné druhy trestov radili trest smrti alebo vyhnanstvo, ako aj rôzne typy
sankcií v podobe finančných pokút v prospech pokladnice a odškodnenie obete alebo jej rodiny.
Počas formovania ruského centralizovaného štátu boli postupne prijaté nasledovné právne
akty: Sudebnik2 v roku 1497 a Sobornoje uloženie zákonov3 v roku 1649.
V daných aktoch bol za trestný čin považovaný akýkoľvek čin ohrozujúci štát alebo život
a majetok feudálov, vládnucu triedu, a preto bol zákonom zakázaný. Zmenili sa účel a systém
ukladania trestov. Ak predtým prevládali majetkové tresty, ktoré slúžili ako prostriedok na doplnenie
štátnej pokladnice, teraz sa základným trestom stáva trest smrti, presne špecifikovaný (pochovávanie
1.

Российское законодательство Х-ХХ веков в девяти томах. Законодательство Древней Руси.
Том 1. Москва: Юридическая литература, 1984. С. 64-79. [Ruská legislatíva X-XX stor. Právne
predpisy starovekého Ruska. Časť 1]
2 Российское законодательство Х-ХХ веков в девяти томах. Законодательство Древней Руси.
Том 1. Москва: Юридическая литература, 1984.С. 54-61. [Ruská legislatíva X-XX stor. Právne
predpisy starovekého Ruska. Časť 2]
3 Российское законодательство Х-ХХ веков в девяти томах. Законодательство Древней Руси.
Том 1. Москва: Юридическая литература, 1984. С. 75-276. [Ruská legislatíva X-XX stor. Právne
predpisy starovekého Ruska. Časť 3]
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zaživa, upálenie a iné), ďalej poškodzovanie ľudského tela (oslepenie, odrezanie jazyka). Účelom
trestu bolo v prvom rade potrestanie a zastrašenie páchateľa a ďalších osôb.
OBDOBIE VZNIKU ABSOLUTISTICKEJ MONARCHIE,18. STOROČIE
V 18. storočí trestné právo zaznamenalo výrazný pokrok. Osobitný význam v danej oblasti
mal právny akt vydaný ruským cárom Petrom I.: Artikul vojenský4 z roku 1715. Daný akt presnejšie
definoval systém usporiadania trestných činov a druhy trestu. Bol zadefinovaný nový účel trestu využívanie odsúdených na prácu, ktorý mal slúžiť ako nový druh trestu - nútené práce.
Potreba lacnej pracovnej sily inšpirovala Petra I. k tomu, aby podstatne rozšíril okruh
trestných činov, za ktoré mohli byť odsúdenému udelené nútené práce namiesto trestu smrti.
2.

OBDOBIE CÁRSKYCH REFORIEM, 19. STOROČIE
V Rusku sa 19. storočie vyznačovalo prijatím mnohých reforiem vo všetkých štátnych a
verejných oblastiach života.
V roku 1845 bol prijatý právny akt Uloženie o treste a náprave5, ktorý bol významný najmä
z pohľadu dejín ruskej trestnej legislatívy. Zastrašovanie aj naďalej zostávalo základným účelom
trestu, ale prvýkrát trestný zákon rozšíril účel trestu o nápravný charakter (odsúdený stratil osobné
práva a iné).
Napokon bol na konci daného obdobia prijatý, zo súčasného pohľadu humánnejší, trestný
zákon tzv. Trestné uloženie6 v roku 1903, ktorý odmietal tresty zastrašujúce a ponižujúce ľudskú
dôstojnosť, ako aj tresty, pri ktorých sa spôsobovalo poškodzovanie ľudského tela, ale aj telesné
tresty ako také. Výkon trestu smrti prestal byť verejný.
3.

REVOLUČNÉ OBDOBIE A OBDOBIE OBČIANSKEJ VOJNY, 1917-1926
Revolúcia v roku 1917 a následná občianska vojna viedli k podstatnému narušeniu
spoločenských vzťahov a vzniku nového socialistického štátu a práva.
Významné zmeny sa týkali aj trestného práva, pričom tieto sa prejavili predovšetkým v oblasti
základných inštitútov trestného práva. všeobecných pojmov trestných činov a trestov, ako aj ich
druhov.
K najvýznamnejším trestnoprávnym aktom v danom období patrili Základné usmernenia pre
trestné právo RSFSR7 z roku 1919 a Trestný zákon RSFSR8 z roku 1922.
V Základných usmerneniach boli, po prvýkrát v ruskom trestnom práve, sformulované
definície pojmov trestný čin a trest. Trestný čin bol definovaný ako porušenie verejného poriadku
garantovaného trestným právom. Zdôrazňoval sa najdôležitejší znak skutkovej podstaty trestného
činu, t.j. jeho verejné nebezpečenstvo a nezákonnosť.
Trest bol chápaný ako vynútená miera vplyvu, vďaka ktorej vláda zabezpečuje a chráni
verejný poriadok pred jeho porušovateľmi (páchateľmi).
Daný akt upravoval viacero druhov trestov, prísne tresty sa mali ukladať za závažné trestné
činy Takýmto trestnom bola napr. smrť zastrelením. Na druhej strane boli mierne tresty, výchovné
opatrenia (morálne odsúdenie spoločnosťou atď.). To umožnilo súdom maximálne individualizovať
trest s prihliadnutím na relevantné skutočnosti, a čo je ešte dôležitejšie na osobnosť obvineného.
4.

Российское законодательство Х-ХХ веков в девяти томах. Законодательство периода
образования и укрепления Русского централизованного государства. Том 4. Москва:
Юридическая литература, 1985. С. 327-364. [Ruská legislatíva X-XX stor. Právne predpisy obdobia
formovania a posilnenia ruského centralizovaného štátu. Časť 4]
5 Российское законодательство Х-ХХ веков в девяти томах. Законодательство периода
образования и укрепления Русского централизованного государства. Том 6. Москва:
Юридическая литература, 1985. С. 50-280. [Ruská legislatíva X-XX stor. Právne predpisy obdobia
formovania a posilnenia ruského centralizovaného štátu. Časť 6]
6 Российское законодательство Х-ХХ веков в девяти томах. Законодательство периода
образования и укрепления Русского централизованного государства. Том 9. Москва:
Юридическая литература, 1985. С. 102-256. [Ruská legislatíva X-XX stor. Právne predpisy obdobia
formovania a posilnenia ruského centralizovaného štátu. Časť 9]
7 Zdroj: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_493.htm
8 Zdroj: www.consultant.ru
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Trestný zákon z roku 1922 už nedefinoval pojem trest, ale v texte zákona bolo uvedené, že
zákon garantuje ochranu pred trestnou činnosťou, a pred všeobecne nebezpečnými indivíduami,
prostredníctvom uloženia trestu alebo iných ochranných opatrení. To znamená, že v Trestnom zákone
z roku 1922 sa trest chápal ako ochranné opatrenie, t.j. opatrenie obranné a účelné. Táto inovácia
vychádzala zo sociologickej školy práva, podľa ktorej spoločnosť využíva trestné stíhanie ako formu
ochrany pred trestnou činnosťou a páchateľom. Zdôrazňuje sa obranná a nie represívna povaha
trestného práva.
§ 8 Trestného zákona z roku 1922 ustanovoval, že tresty a iné ochranné opatrenia sa
ukladajú na účely všeobecnej prevencie porušovania zákona zo strany páchateľa, ako aj zo strany
iných spoločensky nestabilných indivíduí; tým, že mu zabránia v páchaní ďalšej trestnej činnosti
a vytvoria podmienky na jeho výchovu k tomu, aby viedol riadny život.
§ 26 Trestného zákona z roku 1922 ustanovoval, že trest, ako obranné opatrenie, by mal byť
primeraný, bez mučiaceho charakteru a nemal by páchateľovi spôsobovať zbytočné a bezdôvodnú
utrpenie.
Je zrejmé, že v prvých trestných zákonoch sovietskeho Ruska sa zákonodarca dištancoval
od zastrašovania a odplaty ako hlavných spoločenských znakov trestu, ktoré figurovali v trestnom
zákone z obdobia cárskeho Ruska.
5.

OBDOBIE FORMOVANIA SOVIETSKEJ MOCI, 1926-1960
Pohľad na trest ako na ochranné opatrenie bol implementovaný do nového Trestného
zákona RSFSR9 v roku 1926. V Trestnom zákone z roku 1926 bol pojem trest nahradený pojmom
ochranné opatrenie. Účel ochranných opatrení bol zadefinovaný ako prevencia páchania ďalšej
trestnej činnosti zo strany páchateľa; vplyv na iné spoločensky nestabilné indivíduá
a príprava/prevýchova páchateľa na život v spoločnosti. Trestný zákon z roku 1926 ustanovoval, že
účel ochranných opatrení nesmie byť spojený s fyzickým násilím alebo ponižovaním ľudskej
dôstojnosti a nekladie si za cieľ plniť a represívnu funkciu.
OBDOBIE ROZVINUTÉHO SOCIALIZMU, 1960-1980
Prijatie Trestného zákona RSFSR10 v roku 1960 predstavovalo novú etapu vývoja ruského
trestného práva, vrátane zásad ukladania trestov. § 20 Trestného zákona z roku 1960 ustanovoval,
že trest nemusí byť len trestom za spáchaný trestný čin, ale jeho účelom je predovšetkým náprava
a prevýchova odsúdených v duchu svedomitého prístupu k práci, riadneho dodržiavania zákonov,
akceptácie pravidiel socialistického spoločenského života, ako aj prevencia vzniku ďalšej trestnej
činnosti odsúdených, ale aj iných osôb. Účel trestu nebol spätý s fyzickým násilím alebo ponižovaním
ľudskej dôstojnosti.
Dôležitým bolo prijatie nápravy odsúdeného ako primárneho účelu trestu, vďaka čomu
trestná legislatíva získala širší nápravno-výchovný charakter. Definícia pojmu nápravy a prevýchovy
odsúdeného sa často menila, použila sa však pri stanovení mnohých noriem a zásad Všeobecnej
časti Trestného zákona z roku 1960, a to najmä: podmienečného odsúdenia, trestu odňatia slobody
s povinnosťou pracovať, poľahčujúcich okolností a priťažujúcich okolností, odkladu výkonu trestu,
upustenia od potrestania páchateľa, používania donucovacích výchovných oparení pri maloletých
a pod.
6.

OBDOBIE MODERNÉHO RUSKA, 1991 - SÚČASNOSŤ
Novým medzníkom v dejinách Ruska bol rozpad ZSSR v roku 1991, ktorý priniesol zásadné
zmeny vo všetkých sférach života spoločnosti.
Trestná legislatíva prešla značnými zmenami, v dôsledku ktorých bol v roku 1996 prijatý nový
Trestný zákon Ruskej federácie (ďalej iba ako Trestný zákon RF)11.
7.

9

Zdroj: www.consultant.ru
Zdroj: www.consultant.ru
11 Уголовный закон Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ//Собрание законодательства
Российской Федерации 1996, № 25. Ст. 2954. [Trestný zákon Ruskej federácie zo dňa 13.06.1996
N 63-FZ]
10
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Definícia trestu sa v Trestnom zákone RF podstatne odlišuje od definícií obsiahnutých v
predchádzajúcich legislatívnych aktoch. Pojem trest je definovaný v § 43 ods. 1 Trestného zákona RF
nasledovne: „Trest je miera štátneho donútenia, uložená súdom na základe právoplatného rozsudku.
Trest sa ukladá osobe, ktorá sa dopustila trestného činu a spočíva v odňatí alebo obmedzení práv a
slobôd odsúdenej osoby podľa Trestného zákona RF“12.
Na základe danej definície rozlišujeme nasledovné znaky trestu:
1. miera donútenia;
2. trest je prejavom štátneho donútenia;
3. za spáchanie trestného činu sa ukladá trest;
4. trest sa ukladá osobe, ktorá sa dopustila trestného činu, má personálny charakter;
5. je ustanovený Trestným zákonom RF;
6. je určený súdom;
7. spočíva v odňatí alebo obmedzení práv a slobôd odsúdenej osoby podľa Trestného
zákona RF.
Účel trestu je sformulovaný v § 43 ods. 2 Trestného zákona RF: „Trest má zabezpečiť
obnovenie sociálnej spravodlivosti, prevýchovu odsúdeného a zabrániť v páchaní ďalšej trestnej
činnosti“13.
ZÁVER
Na príklade z dejín ruského trestného práva, vidieť, že trest a jeho účel sa definuje v súlade
so zákonitosťami spoločenského vývoja a priamo súvisí s mierou sociálneho, politického,
ekonomického a kultúrneho rozvoja štátu a spoločnosti, štruktúrou a dynamikou kriminality.
Za 1200 rokov prešli tresty a ich účely v Rusku významnou transformáciou: od odškodnenia
obete a prostriedku štátneho zisku, neskôr od zastrašovania a odplaty zlom za zlo, až po spôsob
obnovenia sociálnej spravodlivosti; od fyzickej likvidácie páchateľa až po jeho prevýchovu,
socializáciu a sociálnu rehabilitáciu.
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NIEKTORÉ OTÁZKY VÝKONU TRESTU ODŇATIA SLOBODY U
TEHOTNÝCH ŽIEN A MATIEK PODĽA RUSKEJ PRÁVNEJ
ÚPRAVY
Anna Belkina
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Abstrakt: The author analyses some aspects of the current legal regulation of the sentence
execution by pregnant women and mothers in the Russian Federation.
Abstrakt: V svojom príspevku sa autor zaoberá niektorými otázkami súčasnej právnej úpravý
výkonu trestu tehotných žien a matiek v Ruskej federácii.
Kľúčové slová: sentence execution, sanctions, pregnant women and mothers
Kľúčové slová: výkon trestu, sankcie, tehotné ženy a matky, odklad výkonu trestu
ÚVOD
Po prvej svetovej vojne otázka ochrany práv dieťaťa začína silnejšie rezonovať na
medzinárodnej úrovni, vďaka čomu bolo prijatých viacero medzinárodných dokumentov: napríklad,
prvá Deklarácia práv dieťaťa z roku 1924, rozšírená verzia Deklarácie práv dieťaťa z roku 1959, a
prvý Dohovor o právach dieťaťa z roku 1989.
Prijatie prvého medzinárodného dokumentu zameraného na problematiku ochrany detí malo
značne pozitívny vplyv na legislatívny proces v rôznych krajinách. Ochrana záujmov detí sa prejavila
aj v oblasti trestného práva v krajinách, ktoré prijali vyššie uvedené medzinárodné dokumenty. Je
vedecky dokázané, že ako z fyzického, tak aj zo psychologického hľadiska je veľmi dôležité, aby prvé
roky svojho života dieťa trávilo s matkou. Preto sa trestné právo a legislatíva v mnohých krajinách
snaží brať do úvahy tieto skutočnosti a ponúka tehotným ženám a matkám s deťmi rôzne možnosti
chrániace predovšetkým záujmy dieťaťa.
Na Slovensku je téma týkajúca sa výkonu trestu odsúdených matiek s deťmi rovnako
aktuálna, sčasti sa jej venovala aj odborná medzinárodná konferencia Výkon väzby a výkon trestu
odňatia slobody žien – matiek s deťmi, organizovaná Zborom väzenskej a justičnej stráže pod záštitou
ministra spravodlivosti Slovenskej republiky v roku 20151.
V nadväznosti na danú tému je cieľom autora preskúmať ako sa rieši otázka odkladu výkonu
trestu odňatia slobody a výkon trestu odňatia slobody tehotných žien a matiek s deťmi, ktoré spáchali
trestný čin, v legislatíve Ruskej federácie.
ODKLAD VÝKONU TRESTU ODŇATIA SLOBODY
Odklad výkonu trestu odňatia slobody v prípade tehotných žien a matiek s deťmi do 14 rokov
bol doplnený do Trestného zákona Ruskej federácie (ďalej iba ako «Trestný zákon RF»)2 v roku 1996
(§ 82). Odklad sa v tomto prípade povoľuje už odsúdenej žene na základe nezávislého lekárskeho
posudku potvrdzujúceho tehotenstvo alebo ak je odsúdená žena matkou dieťaťa mladšieho ako 14
rokov.
Kľúčový § 82 Trestného zákona RF bol 5-krát novelizovaný. Zmeny boli zamerané na
ochranu záujmov detí, ktorých rodičia, predovšetkým matky, spáchali trestný čin.

Čenteš, J. Dozor prokurátora nad výkonom väzby a výkonom trestu odňatia slobody. Výkon väzby
a výkon trestu odňatia slobody žien – matiek s deťmi. //Zborník príspevkov. Omšenie: Zbor väzenskej
a justičnej stráže, 2015. S. 31, 36.
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Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ.//Собрание
законодательства Российской Федерации 1996 г. № 25, ст. 2954. [Trestný zákon Ruskej federácie
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Podľa zmien a doplnení, ktoré boli realizované federálnym zákonom zo 07.03.2017 č. 33-FZ
v § 82 Trestného zákona RF sa ustanovuje, že sudca môže samostatne rozhodnúť o odklade nielen
v štádiu výkonu trestu na základe žiadosti ženy, ale aj v štádiu vynesenia rozsudku bez podania
žiadosti. Zmenený a doplnený bol aj § 311 Trestného poriadku Ruskej federácie (ďalej iba ako
«Trestný poriadok RF»)3. V prípade povolenia odkladu je odsúdená prepustená na slobodu priamo
v pojednávacej miestnosti. Podľa pôvodnej legislatívy žiadosť o odklad odsúdená podávala z väzenia.
Novelizovaný § 82 Trestného zákona RF vyriešil kolíziu, ktorej podstatou bolo, že človek, ktorý mal
právo na odklad, sa musel najskôr dostať do väzenia, a až odtiaľ mohol podať žiadosť.
Všeobecné podmienky povolenia odkladu sa nezmenili. K osobám, ktoré majú právo na
odklad patria:
- tehotné ženy
- matky s deťmi mladšími ako 14 rokov
- muži, ktorí sú jediným rodičom dieťaťa mladšieho ako 14 rokov.
§ 82 ods. 1 Trestného zákona RF stanovuje druhy trestných činov, za spáchanie ktorých osoba
nemá právo na odklad výkonu trestu odňatia slobody v štádiu uloženia trestu odňatia slobody alebo
obmedzenia osobnej slobody. Medzi tieto druhy trestných činov patria:
- trestné činy proti sexuálnej nedotknuteľnosti maloletých osôb,
- závažný a obzvlášť závažný trestný čin proti osobe, ak trest za ich spáchanie presahuje 5 rokov,
- zmocnenie sa rukojemníka (organizovanou skupinou alebo jeho usmrtenie alebo spôsobenie ujmy
na zdraví),
- trestné činy teroristickej povahy.
Berúc do úvahy špecifickosť podstaty odkladu, považujem za dôležité, aby bol do zoznamu
trestných činov, pri ktorých nie je možný odklad, doplnený aj trestný čin vraždy novorodenca vlastnou
matkou podľa § 106 Trestného zákona RF, pretože takýto trestný čin predstavuje priame ohrozenie
dieťaťa, avšak je klasifikovaný len ako stredne závažný trestný čin a trestá sa menším trestom odňatia
slobody ako vražda.
Pri rozhodovaní o odklade výkonu trestu odňatia slobody súd musí vziať do úvahy stanovisko
správy Ústavu na výkon trestu odňatia slobody (ak je odsúdený vo výkone trestu odňatia slobody),
jeho charakteristiku, informácie o súhlase príbuzných prijať odsúdeného s dieťaťom, poskytnúť im
ubytovanie a vhodné podmienky na bývanie s dieťaťom, alebo informácie, že odsúdený má vlastné
ubytovanie a vhodné podmienky na bývanie s dieťaťom.
Povolenie na podmienečný odklad predpokladá plnenie určitých podmienok zo strany
odsúdeného, ich porušenie ma za následok zrušenie odkladu. Tieto podmienky sú:
1) povinnosť starať sa o dieťa
Dohľad nad odsúdenou osobou, ktorej bol povolený odklad výkonu trestu, vykonáva oddelenie
Federálnej väzenskej služby v mieste bydliska odsúdenej osoby. V súčasnej ruskej legislatíve
neexistuje podrobná právna úprava dohľadu nad správaním takýchto odsúdených.
2) povinnosť výchovy dieťaťa
Ak si odsúdená osoba, ktorej bol povolený odklad výkonu trestu, prestane plniť povinnosti súvisiace
s výchovou dieťaťa, orgán na výkon trestu odňatia slobody ju napomenie. Ak si aj naďalej odsúdená
osoba neplní tieto povinnosti, súd má právo na podmet Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v
mieste bydliska zrušiť odklad a poslať odsúdenú osobu na výkon trestu na miesto určené v súlade s
rozsudkom súdu (§ 82 ods. 2 Trestného zákona RF).
3) povinnosť nespáchať nový trestný čin
Čo sa stane s odsúdeným, ktorého dieťa dovŕši vek 14 rokov?
Súd odsúdenému odpustí výkon trestu odňatia slobody so zahladením odsúdenia alebo navrhne
zmiernenie trestu.
Čo sa stane v prípade smrti dieťaťa odsúdeného, ktorý mal odklad?

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ//Собрание
законодательства Российской Федерации 2001 г., № 52, ст. 4921 [Trestný zákonník Ruskej
federácie zo dňa 18.12.2001 N 174-FZ]
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§ 82 Trestného zákona RF neupravuje takúto možnosť, kým v § 178 ods. 4 Zákona o výkone trestu
Ruskej federácie (ďalej iba ako «Zákon o výkone trestu RF»)4 sa takáto možnosť klasifikuje ako
situácia, keď dieťa dosiahne vek 14 rokov. t. j. v prípade smrti dieťaťa, Federálna väzenská služba
posiela na súd žiadosť o odpustenie výkonu trestu odsúdenému alebo o zmiernenie trestu vzhľadom
na závažnosť trestného činu, na vzťah odsúdeného s dieťaťom, ako aj s ohľadom na jeho spôsob
života. Podľa autora si táto legislatívna medzera vyžaduje doplnenie právnej úpravy, a to v podobe
novelizácie § 82 Trestného zákona RF.
V súčasnosti sa právna úprava týkajúca sa odkladu výkonu trestu odňatia slobody, uplatňuje
len zriedka. Avšak práve na ňu sa odvolal súd pri vynesení rozsudku v medializovanom prípade Anny
Š., ktorá v roku 2009 v Irkutsku vrazila autom do chodcov. Autom zrazila dve ženy, ktoré prechádzali
okolo budovy Bajkalskej medzinárodnej univerzity ekonomiky a práva,. Jedna zo žien zraneniam
podľahla a druhá utrpela zranenia s trvalými následkami. Videokamera umiestnená na budove
univerzity zachytila reakciu Anny Š. bezprostredne po nehode. Namiesto poskytnutia prvej pomoci
zraneným osobám, Anna Š. telefonovala a zisťovala výšku škody na aute. Bolo proti nej vznesené
obvinenie podľa § 264 ods. 3 Trestného zákona RF o porušení pravidiel cestnej premávky a
prevádzky motorového vozidla, ktorým bola z nedbanlivosti spôsobená smrť človeka a vážna ujma na
zdraví iného človeka. Anna Š. predtým 7 rokov neviedla motorové vozidlo a dostala 2 pokuty za
porušenie pravidiel cestnej premávky. Súd odsúdil Annu Š. na trest odňatia slobody na 2,5 roka v
Ústave na výkon trestu odňatia slobody a zakázal jej viesť motorové vozidlo na 5 rokov. Opierajúc sa
o § 82 Trestného zákona RF súd navrhol odklad výkonu trestu na 14 rokov, podmienečne do
dovŕšenia 14 rokov jej syna, ktorého porodila pred súdnym konaním.
§ 82 Trestného zákona RF upravuje podmienky odkladu výkonu trestu tak, že súd môže a
nemusí odklad povoliť. V prípade Anny Š. súd urobil výnimku a uplatnil § 82 v plnom znení. Pri
uplatňovaní práva v praxi je tehotenstvo a prítomnosť detí iba poľahčujúca okolnosť.
Osobitosť výkonu trestu odňatia slobody tehotných žien a matiek s deťmi do 3 rokov
Nezriedka sa objavujú prípady, keď tehotná žena, alebo matka s dieťaťom nemá možnosť
dostať odklad výkonu trestu odňatia slobody. Majú také ženy osobitný status? Majú možnosť mať pri
výkone trestu so sebou dieťa?
Otázky súvisiace s výkonom trestu odňatia slobody tehotných žien a matiek s deťmi upravuje
§ 100 Zákona o výkone trestu RF. V súlade s ustanoveniami § 100 pri nápravných zariadeniach, do
ktorých sú umiestnené tieto ženy môžu byť zriadené detské domovy. Detské domovy musia poskytnúť
a zabezpečiť podmienky vhodné na bývanie a zdravý vývoj dieťaťa. Odsúdené ženy majú právo
umiestniť do detských domov svoje deti vo veku do 3 rokov a stretávať sa s nimi vo svojom voľnom
čase bez obmedzenia. Takéto ženy majú právo žiť spolu s deťmi (§ 100 ods. 1 Zákona o výkone
trestu RF).
Ak sa pozrieme na uplatňovanie zákona v praxi narazíme na isté prekážky. Vzhľadom na to,
že takéto detské domovy si vyžadujú rad opatrení, napríklad izoláciou nápravných zariadení od
obývaných častí a primeraný počet miest na bývanie vrátene karanténnych miestností, v Rusku je len
veľmi málo takýchto ženských zariadení s detským domovom.
V súčasnosti je v Rusku 35 ženských nápravných zariadení, pričom len v 13 fungujú aj detské
domovy5. V súvislosti s takým malým počtom ženských nápravných zariadení s detským domovom,
sa často ženy posielajú na výkon trestu do vzdialených oblastí, ďaleko od ich miesta bydliska a miesta
bydliska ich príbuzných, čo má negatívny dopad na udržiavanie sociálnych a rodinných vzťahov.
Problém by mohlo vyriešiť zriadenie detského domova pri každom ženskom nápravnom zariadení.
§ 100 ods. 2 a 3 Zákona o výkone trestu RF ustanovuje možnosť zverenia detí do
starostlivosti príbuzných odsúdenej osoby s jej súhlasom, alebo rozhodnúť o poručníctve a zverení
dieťaťa do starostlivosti iných osôb. Ak dieťa zostáva s matkou obyčajne sa umiestňuje do detského
domova pri nápravnom zariadení do dovŕšenia 3 rokov a potom je umiestnené do príslušných
detských zariadení. V prípade, že dieťa dovŕšilo 3 roky, ale matke zostáva menej ako jeden rok do
ukončenia výkonu trestu odňatia slobody, vedenie nápravného zariadenia môže predĺžiť pobyt dieťaťa
v detskom domove až do ukončenia výkonu trestu odsúdenej matky.
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 07.01.1997 №1-ФЗ//Собрание
законодательства Российской Федерации 1997 г., № 2, ст. 1989. [Zákon o výkone trestu Ruskej
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Pri uplatňovaní práva odsúdenej na umiestnenie dieťaťa do 3 rokov do detského domova pri
nápravnom zariadení vzniká nasledujúci problém: ak je dĺžka trestu viac ako 3 roky, ale v detskom
domove v danej oblasti pri nápravnom zariadení nie sú voľné miesta, detský domov pri nápravnom
zariadení takéto dieťa neprijme.
Avšak len 8 ženských nápravných zariadení v Rusku dokáže zabezpečiť spoločné bývanie
pre matku aj s dieťaťom. Prvá právna úprava, ktorá sa dotýkala spoločného bývania matky spolu s
dieťaťom, bola obsiahnutá v Zákone o výkone trestu RF z roku 1997 v nasledujúcom znení: “je
povolené spoločné bývanie matky a dieťaťa“6. Uplatňovanie tohto práva závisí od stanoviska vedenia
nápravného zariadenia.
Je zrejmé, že možnosť spoločného bývania matky spolu s dieťaťom nemusí byť povolená
každej matke, ale výhody takejto možnosti sú nesporné.
Podľa údajov poskytnutých Federálnou väzenskou službou u detí, ktoré sú spolu s matkami
zaznamenali pokles výskytu príznakov respiračných ochorení, zníženie celkového počtu odsúdených
matiek, ktoré sa po prepustení vzdali svojich detí, a tiež zníženie disciplinárnych priestupkov
odsúdených matiek.
Po prepustení z výkonu trestu matky, ktoré si chcú vziať svoje deti, narážajú na množstvo
prekážok. Matka si môže vziať svoje dieťa z detského domova až po preukázaní skutočnosti, že má
kde bývať a je zamestnaná. V praxi sa často stáva, že matka si najskôr musí obnoviť miesto trvalého
pobytu, nájsť si prácu atď., a až potom sa vráti po dieťa. Niekedy sa matka nevráti vôbec7.
V súlade s ustanoveniami Zákona o výkone trestu RF má príslušná kategória odsúdených
osôb aj niekoľko ďalších výhod. Odsúdeným tehotným ženám a dojčiacim matkám, ktoré nepracujú,
je zabezpečené bezplatné stravovanie, sú pre nich vytvorené vhodné bytové a životné podmienky,
dostávajú príspevky (ako ženy, žijúce na slobode): materský príspevok, príspevok pri narodení
dieťaťa, mesačné príspevky na starostlivosť o dieťa. Majú právo vyberať peniaze z osobných účtov
na nákup potravín a základných potrieb bez obmedzenia. Odsúdené tehotné ženy môžu na vlastnú
žiadosť bez nároku na mzdu pracovať. Odsúdeným matkám s deťmi, ktoré sú umiestnené v detských
domovoch pri nápravnom zariadení je umožnené krátkodobé vycestovanie, maximálne v lehote 15
dní, a to bez cesty, s cieľom zverenia detí do opatery príbuzných, a taktiež každoročná dovolenka v
rovnakej lehote určená na návštevu detí. Tehotnú ženu, alebo matku s malým dieťaťom nemôžu
umiestniť do izolovanej väzenskej cely.
Avšak uplatňovaniu práva príslušnou kategóriou žien bráni absencia právnej normy, ktorá by
jasne definovala postupnosť právnych krokov pri uplatňovaní takéhoto práva. V súčasnosti nie je
zadefinovaný ani mechanizmus uplatnenia práva ženy na spoločné bývanie s dieťaťom: kto určí, či je
možné spoločné bývanie, za akých podmienok a pravidiel; môže sa matka odvolať proti rozhodnutiu
o zamietnutí spoločného bývania spolu s dieťaťom; ako postupovať, ak sa dieťa narodí matke, ktorá
je vo výkone trestu nápravného zariadenia s nižším stupňom stráženia (za spáchanie menej
závažného trestného činu), nakoľko detské domovy sú len pri nápravných zariadeniach s vyšším
stupňom stráženia8.
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ZÁVER
Vzhľadom na uvedené aj napriek tomu, že práva odsúdených tehotných žien a matiek s
deťmi sú v Trestnom zákone RF, v Trestnom poriadku Ruskej federácie a Zákone o výkone trestu RF
zakotvené, si autor myslí, že otázka podrobnejšej právnej úpravy výkonu trestu odňatia slobody
príslušnej kategórie odsúdených, je v ruskej legislatíve ešte stále veľmi aktuálna. Osobitosť právneho
statusu odsúdených tehotných žien a matiek s deťmi spočíva v tom, že tieto ženy (spolu so štátom)
sú zodpovedné nielen za seba ale aj za svoje deti.
Autor sa domnieva, že ak sa prioritnými majú stať práva detí a vytváranie čo najlepších
podmienok pre ich rozvoj a výchovu, je potrebné prehodnotiť súčasnú právnu normu upravujúcu
systém ubytovávania a života detí v detských domovoch pri nápravných zariadeniach v Rusku,
poukázať na nevyhnutnosť poskytovania možnosti spoločného bývania s dieťaťom väčšiemu počtu
matiek alebo možnosti udelenia tzv. alternatívnych druhov trestu tehotným ženám a matkám s deťmi,
ktoré spáchali trestný čin.
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APLIKAČNÉ PROBLÉMY SÚVISIACE S POĽAHČUJÚCIMI A
PRIŤAŽUJÚCIMI OKOLNOSŤAMI1
Radovan Blažek
Univerzita Komenského, Právnická fakulta
Okresná prokuratúra Malacky
Abstrakt: Článok sa zameriava na niektoré aplikačné problémy vznikajúce pri posudzovaní
poľahčujúcich a priťažujúcich okolností a z toho vyplývajúce nesprávne ukladania trestov, ktoré nie
vždy spĺňajú zákonné predpoklady spravodlivého trestu. Autora sa zamýšľa nad tým, či zákonodarca
dostatočne dokázal predvídať niektoré situácie a či súčasný trend pri ukladaní trestov za použitia
sprísňujúcich ustanovení cez pomer poľahčujúcich a priťažujúcich okolností, je ten, ktorý si želal
zákonodarca.
Abstract: The article focuses on some application issues arising from the assessment of mitigating
and aggravating circumstances and the improper imposition of penalties that do not always meet the
legal prerequisites of a just punishment. The author discusses whether the legislator has been able
to predict particular situations and if the current trend in imposing sentences using tightening
provisions through a mitigating and aggravating circumstance is the one the legislature wished.
Kľúčové slová: Trestný zákon, sankcie, tresty, poľahčujúce okolnosti, priťažujúce okolnosti
Key words: Criminal law, sanctions, penalties, mitigating circumstances, aggravating circumstances
ÚVOD
Pri rekodifikácií trestných kódexov sa do Trestného zákona2 zaviedol explicitný výpočet tzv.
poľahčujúcich a priťažujúcich okolností (§ 36, § 37 TZ), ktoré boli v predchádzajúcej právnej úprave
uvedené v Trestnom zákone č. 140/1961 Zb. účinnom do 31.12.20053 vymenované len
demonštratívne.4 Predchádzajúci TZ/1961 takisto neobsahoval žiadne explicitné ustanovenia, ako sa
má súd pri existencii poľahčujúcich a priťažujúcich okolností s nimi vysporiadať. V zásade na ne mal
len prihliadnuť a otázka toho, akú veľkú váhu a dôležitosť im súd prisúdi pri určovaní druhu a výmery
trestu, zostávala na sudcovi. Podľa súčasného Trestného zákona je však situácia iná. Trestný zákon
obsahuje priamo v § 38 TZ spôsoby, ako sa má súd vysporiadať s poľahčujúcimi a priťažujúcimi
okolnosťami. Najmä, musí ich najprv aritmeticky „spočítať“ a následne:5
- ak prevažuje pomer poľahčujúcich okolností, znižuje sa horná hranica zákonom ustanovenej
trestnej sadzby o jednu tretinu.
- ak prevažuje pomer priťažujúcich okolností, zvyšuje sa dolná hranica zákonom
ustanovenej trestnej sadzby o jednu tretinu.
1

Zákon ďalej ustanovuje aj ďalšie pravidlá ako zvyšovanie, resp. znižovanie trestnej sadzby
používať: 6

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 Ďalej aj ako „TZ/1961“.
4 Ust. § 33 a § 34 TZ/1961.
5 Ust. § 38 ods. 3 až 4 TZ.
6 Ust. § 38 ods. 5 až 8 TZ.
1

388

- pri opätovnom spáchaní zločinu sa zvyšuje dolná hranica zákonom ustanovenej trestnej
sadzby o jednu polovicu; v takom prípade sa zvýšenie o jednu tretinu vplyvom prevahy priťažujúcich
okolností nepoužije,
- pri opätovnom spáchaní obzvlášť závažného zločinu sa zvyšuje dolná hranica zákonom
ustanovenej trestnej sadzby o dve tretiny; v takom prípade sa zvýšenie o jednu tretinu vplyvom
prevahy priťažujúcich okolností nepoužije a nepoužije sa ani zvýšenie trestnej sadzby o jednu
polovicu ako pri zločine,
- všetky vyššie uvedené sprísňovacie ustanovenia sa nepoužijú, ak sa súčasne ukladá
zvýšený úhrnný trest alebo súhrnný trest podľa § 41 ods. 2 TZ alebo podľa § 42 TZ, (aplikácia tzv.
„asperačnej zásady“) a ak by súčasné použitie týchto ustanovení bolo pre páchateľa neprimerane
prísne,
- zníženie hornej hranice alebo zvýšenie dolnej hranice trestnej sadzby podľa tohto
ustanovenia sa vykoná ako rozdiel medzi hornou a dolnou hranicou zákonom ustanovenej trestnej
sadzby. Zníženie hornej hranice alebo zvýšenie dolnej hranice zákonom ustanovenej trestnej sadzby
sa nepoužije v prípadoch, keď v osobitnej časti TZ je ustanovený iba trest odňatia slobody na
dvadsaťpäť rokov alebo doživotie.
V zmysle § 38 ods. 5, 6 a 7 TZ dochádza k obmedzeniu duplicitného zvyšovania trestnej
sadzby, ak je príčinou zvýšenia trestnej sadzby zároveň prevaha priťažujúcich okolností a:
a) recidíva (§ 38 ods. 5 a 6 TZ),
b) spáchanie viacerých trestných činov v súbehu, z ktorých aspoň jeden je zločinom (§ 38 ods.
7 TZ).
Ustanovenie § 38 ods. 8 TZ obsahuje výklad k spôsobu výpočtu jednej tretiny trestnej sadzby,
o ktorú sa má zvýšiť/znížiť príslušná hranica trestnej sadzby.
Dá sa povedať, že uvedenou zákonnou úpravou sa snažil zákonodarca vniesť akúsi logiku
a poriadok do zohľadňovania poľahčujúcich a priťažujúcich okolností pri ukladaní trestu. Otázkou
však je, či takto nastavené pravidlá sú zmysluplné a či v praxi dávajú skutočne logiku, resp. či ich
súdy aplikujú správne a v zmysle zákonodarcom nastavených pravidiel.
KOMBINÁCIA PREVAHY PRIŤAŽUJÚCICH OKOLNOSTÍ A ASPERAČNEJ ZÁSADY
Dňa 28.11.2012 rozhodol Ústavný súd SR v konaní sp. zn. PL. ÚS 106/2011 nálezom, že
vtedajšie ustanovenie § 41 ods. 2 TZ v znení účinnom do 21.6.2013 v časti textu „súd uloží
páchateľovi trest nad jednu polovicu takto určenej trestnej sadzby odňatia slobody“ nie je v súlade s
čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.7 Na základe takto vysloveného záveru Ústavného súdu SR
zostala asperačná zásada v Trestnom zákone mierne „oklieštená“ a pri jej aplikácií sa po 21.6.2013
už len zvyšuje horná hranica trestnej sadzby, pričom dolná ostáva nezmenená. V tejto súvislosti
začalo v poslednej dobe zo strany súdov dochádzať k účelovému výkladu ustanovenia § 38 ods. 7
TZ, resp. ustanovenia § 38 ods. 1 TZ (zásada ne bis in idem).
V prípade, že je priestor pre uloženie trestu za použitia asperačnej zásady, t.j. s využitím § 41
ods. 2 TZ, tak súd automaticky nepriznáva priťažujúcu okolnosť podľa § 37 písm. h) TZ o tom, že
páchateľ „spáchal viac trestných činov“, pretože by inak išlo o dvojnásobné pripočítanie tejto okolnosti
aj v rámci § 38 TZ, aj v rámci § 41 TZ.
Z uvedeného dôvodu v praxi potom môže nastať prípad, kedy odhliadnutím od priťažujúcej
okolnosti podľa § 37 písm. h) TZ dôjde namiesto prevahy priťažujúcich okolností k vyrovnanému počtu
poľahčujúcich a priťažujúcich okolností a teda k „nezvýšeniu“ trestnej sadzby podľa § 38 ods. 4 TZ.
Následne môže nastať aj situácia, aká nastala v prípade rozsudku Okresného súdu Malacky, sp. zn.
1T 181/2016 zo dňa 14.8.2017:
Okresný súd Malacky uznal obžalovaného za vinného za pokračujúci zločin krádeže podľa §
212 ods. 1, ods. 3 písm. b), ods. 4 písm. b) TZ v bode 1 v súbehu s prečinom neoprávneného zásahu
do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru podľa § 218 ods. 2 TZ, v bode 2 v súbehu
s prečinom porušovania domovej slobody podľa § 194 ods. 1 TZ a uložil mu podľa § 212 ods. 4 TZ
s poukazom na § 36 písm. l), § 37 písm. m), § 38 ods. 7 TZ, za použitia § 42 ods. 1 TZ súhrnný trest
odňatia slobody v trvaní 3 roky. Zároveň bol podľa § 42 ods. 2 TZ zrušený výrok o treste rozsudku
Okresného súdu Malacky zo dňa 19.10.2016, sp. zn. 3T 11/2016, v spojení s uznesením Krajského
2

7

Nález Ústavného súdu SR, sp. zn. PL. ÚS 106/2011 zo dňa 28.11.2012, s. 1.
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súdu v Bratislave, sp. zn. 2To 39/2017 zo dňa 19.04.2017, ako aj všetky ďalšie rozhodnutia na tento
výrok obsahovo nadväzujúce, ak vzhľadom na zmenu, ku ktorej došlo zrušením, stratili podklad.
Je potrebné poukázať na skutočnosť, že v prípade trestného činu krádeže podľa § 212 ods. 4
TZ je trestná sadzba v rozmedzí 3 roky až 10 rokov, teda súd uložil páchateľovi trest na dolnej hranici
trestnej sadzby, pričom horná hranica tejto trestnej sadzby sa s poukazom na § 41 ods. 2 TZ ešte
zvýšila o jednu tretinu, čo je 13 rokov a 4 mesiace.8
Taktiež poukazujem na skutočnosť, že v prípade, že by páchateľovi nebol ukladaný trest za
použitia § 42 ods. 1 TZ s poukazom na § 41 ods. 2 TZ, musela by mu byť započítaná priťažujúca
okolnosť podľa § 37 písm. h) TZ, t.j. že „spáchal viac trestných činov“ a teda v tomto konkrétnom
prípade by u neho prevažovali priťažujúce okolnosti a prichádzala by do úvahy aplikácia § 38 ods. 4
TZ a zvýšenie dolnej hranice o jednu tretinu. Takto upravená dolná hranica trestnej sadzby by bola 5
rokov a 4 mesiace.
Je potrebné v tejto súvislosti poukázať na fakt, že účelom asperačnej zásady malo byť
sprísnenie postihu páchateľa, nie jeho zvýhodnenie. Ak by teda bez použitia asperačnej zásady
prichádzal do úvahy trest na dolnej hranici 5 rokov a 4 mesiace, nemal by trest pri použití asperačnej
zásady byť miernejší, ako tento trest. Uvedené aplikačné pravidlo možno odvodiť aj od znenia § 38
ods. 7 TZ: „Ustanovenia odsekov 4 až 6 sa nepoužijú, ak sa súčasne ukladá zvýšený úhrnný trest
alebo súhrnný trest podľa § 41 ods. 2 alebo podľa § 42, ak by súčasné použitie týchto ustanovení
bolo pre páchateľa neprimerane prísne.“
Znenie § 38 ods. 7 TZ preferuje použitie asperácie pred sprísnením trestnej sadzby
priťažujúcimi okolnosťami, pretože zatiaľ čo v prípade sprísnenia dolnej hranice trestnej sadzby podľa
§ 38 ods. 4 TZ dôjde k zvýšeniu dolnej hranice „len“ o jednu tretinu, v minulosti to bolo v prípade
aplikácie asperačnej zásady podľa § 41 ods. 2 TZ v znení účinnom do 21.6.2013 „nad jednu polovicu
takto určenej trestnej sadzby“, t.j. de facto došlo k zvýšeniu dolnej hranice trestnej sadzby o jednu
polovicu.
V minulosti teda mohlo dôjsť k situácii, kedy prichádzali do úvahy obe zvýšenia „dolných
hraníc“ trestných sadzieb podľa oboch ustanovení, aj § 38 ods. 4 TZ, aj § 41 ods. 2 TZ. Práve túto
situáciu riešil § 38 ods. 7 TZ, ktorý predpokladal neaplikovanie odsekov 4 až 6 v tom prípade, ak sa
ukladá zvýšený súhrnný trest podľa § 42 Trestného zákona a ak by zároveň „súčasné použitie týchto
ustanovení bolo pre páchateľa neprimerane prísne.“ Týmto ustanovením sa malo podľa
predchádzajúcej právnej úpravy zamedziť dvojitému sprísneniu trestných sadzieb u toho istého
obvineného, teda aby nedochádzalo najprv k zvýšeniu dolnej hranice trestnej sadzby o jednu tretinu
a k následnému uloženiu trestu nad jednu polovicu takto zvýšenej trestnej sadzby. Keby sme pripustili
pri sadzbe 3 až 10 rokov dvojité zvýšenie trestnej sadzby podľa oboch zmienených ustanovení dostali
by sme sa na hranicu 5 rokov a 4 mesiace až 13 rokov a 4 mesiace, kde súd by podľa starej právnej
úpravy ukladal trest „nad jednu polovicu tejto sadzby“, u páchateľa by prichádzal do úvahy trest
minimálne vo výmere 9 rokov a 4 mesiace, čo je zásadný rozdiel od 3 rokov. Preto § 38 ods. 7 TZ
chcel, aby sa v tomto prípade neuplatnili obe zvýšenia, ale iba jedno a to prísnejšie. Takže namiesto
sadzby 5 rokov a 4 mesiace, ktorá by vyplynula z prevahy priťažujúcich okolností súd aplikoval „iba“
zvýšenie cez asperáciu, čo by bolo pri sadzbe 3 roky až 13 rokov a 4 mesiace uloženie „nad jednu
polovicu“ v minimálnej sadzbe 8 rokov a 2 mesiace. Je zrejmé, že podľa pôvodnej úpravy
preferovanie asperácie pred priťažujúcimi okolnosťami dospelo od sadzby 5 rokov a 4 mesiace za
použitia § 38 ods. 7 TZ k sadzbe 8 rokov a 2 mesiace, teda k vyššej trestnej sadzbe.
Z uvedeného jednoznačne vplýva, že cieľom a úmyslom zákonodarcu pri tvorbe právnej
úpravy bolo, aby páchatelia pri aplikácií asperačnej zásady boli potrestaní prísnejšie ako páchatelia
s prevahou priťažujúcich okolností.
Je pravdou, že po rozhodnutí Ústavným súdom SR bola zrušená časť ustanovenia § 41 ods.
2 TZ o ukladaní trestu „nad jednu polovicu takto určenej trestnej sadzby“, avšak ani po tejto zmene
nemožno opomínať úmysel zákonodarcu, aby pri splnení okolností, ktoré podmieňujú aplikáciu
asperačnej zásady, došlo k prísnejšiemu postihu páchateľa, ako páchateľa, u ktorého tieto okolnosti
splnené nie sú.

V tomto prípade sa pre zvýšenie trestnej sadzby nepoužije § 38 TZ, t.j. zvýšenie nastáva len v rámci
hornej hranice trestnej sadzby, čo je 10 rokov/3 = 120/3 = 40 mesiacov, t. j. výsledné zvýšenie trestnej
sadzby nastane o 3 roky a 4 mesiace.
8
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V spomínanom konaní Okresného súdu Malacky, sp. zn. 1T 181/2016 (a v mnohých iných
podobných prípadoch) však de facto nedošlo k žiadnemu sprísneniu dolnej hranice trestnej sadzby
a následnému uloženiu trestu len na dolnej hranici tejto nezvýšenej trestnej sadzby, hoci existovali
dôvody jednak na zvýšenie dolnej hranice cez prevahu priťažujúcich okolností alebo aplikácia
asperačnej zásady. Kombináciou týchto dvoch „sprísňovacích“ inštitútov však v konečnom dôsledku
došlo k „zvýhodneniu“ uvedeného odsúdeného, pretože z pôvodnej sadzby 5 rokov a 4 mesiace sa
dostal naspäť na 3 roky a jeho postavenie sa dostalo do tej istej roviny, ako páchateľa, u ktorého nie
je ani prevaha priťažujúcich okolností, ani do úvahy neprichádza aplikácia asperačnej zásady.
Uloženie trestu na dolnej hranici trestnej sadzby u oboch kategórií diametrálne odlišných páchateľov
možno teda vyhodnotiť ako neproporcionálne a nespĺňajúce zásady pre ukladanie trestov.
Záverom uvediem úvahu odvolacieho súdu v rozhodnutí Krajského súdu v Bratislave, sp. zn.
1To 126/2017 zo dňa 31.1.2018, ktorý odvolanie prokurátora podané proti výroku o treste zamietol:
„K teoretickým úvahám okresného súdu, vzhľadom na námietky prokurátora ohľadne prevahy
priťažujúcich okolností na strane obžalovaného, senát krajského súdu dodáva, že tým, že u
obžalovaného nebola zistená prevaha priťažujúcich okolností, súd nepoužil ustanovenie § 38 ods. 4
Tr. zák. ... Odvolací súd teda túto časť uzatvára konštatovaním, že s poukazom na vyššie uvedený
rozbor a vzniknutú situáciu pri zistenom súbehu bolo potrebné obžalovanému XY ukladať súhrnný
trest, pri ustálenom nerozhodnom pomere poľahčujúcich a priťažujúcich okolností 1:1, teda podľa §
38 ods. 2 Tr. zák., následne bolo potrebné podľa § 42 ods. 1 Tr. zák. upraviť trestnú sadzbu aplikáciou
tzv. asperačnej zásady a zákonným postupom zvýšiť hornú hranicu trestnej sadzby o jednu tretinu
tak, ako to odôvodnil už prvostupňový súd, vzhľadom na ním citovaný nález Ústavného súdu SR.
Preto zákonný rámec na uloženie tohto trestu umožňuje ustanovenie § 42 ods. 1 Tr. zák. a to
podľa kritérií uvedených v § 41 ods. 2 Tr. zák., pretože všetky zbiehajúce trestné činy sú prečinmi a
v jednom prípade aj zločinom. V súlade so zákonom teda postupoval súd I. stupňa, keď
obžalovanému XY uložil podľa § 42 ods. 1 Tr. zák. súhrnný trest odňatia slobody vo výmere 3 rokov,
čo pri upravenom rozpätí 3 roky až 13 rokov a 4 mesiace (tzv. asperačnou zásadou), je na spodnej
hranici uvedeného rozpätia. Odvolací súd zastáva názor, že v danom prípade účel trestu možno
dosiahnuť vzhľadom na osobu obžalovaného a jeho doterajší život a prostredie v ktorom žije, ako aj
s prihliadnutím na okolnosti tohto konkrétneho prípadu, aj uložením trestu v danej výmere na jej
spodnej hranici.“
Podstatou uvedeného rozhodnutia je, že Krajský súd v Bratislave sa stotožnil s úvahou, že
súčasná právna úprava umožňuje takéto použitie ustanovení a teda uloženie trestu v tomto prípade
v rozpätí 3 roky až 13 rokov a 4 mesiace cez použitie § 42 ods. 1 TZ s poukazom na § 41 ods. 2 TZ.
Ale ako bolo uvedené vyššie, toto zrejme nebola vôľa zákonodarcu, ktorý tieto ustanovenia tvoril.
POĽAHČUJÚCA OKOLNOSŤ „PRIZNAL SA K SPÁCHANIU TRESTNÉHO ČINU” VS.
“NAPOMÁHAL PRI OBJASŇOVANÍ TRESTNEJ ČINNOSTI“
V judikatúre súdov sme sa mohli v doterajšom období stretnúť aj s ďalším spôsobom, ako
„obchádzať“ pravidlo o zvyšovaní trestnej sadzby vplyvom prevahy priťažujúcich okolností. Niektoré
súdy totiž priznávali súčasne poľahčujúcu okolnosť podľa § 36 písm. l) TZ – „priznal sa k spáchaniu
trestného činu a trestný čin úprimne oľutoval“ a poľahčujúcu okolnosť podľa § 36 písm. n) TZ –
„napomáhal pri objasňovaní trestnej činnosti príslušným orgánom“. Za normálnych okolností nie je
súbeh týchto poľahčujúcich okolností vylúčený, keby ho nezačali súdy priznávať za jednu a tú istú
okolnosť a to v prípade, keď urobil obžalovaný vyhlásenie na hlavnom pojednávaní o vine (§ 257
ods. 1 písm. b/ alebo c/ Trestného poriadku9) s odôvodnením, že obžalovaný tak prispieva
k objasneniu trestnej činnosti tým, že „ušetrí“ súd nákladného dokazovania na hlavnom pojednávaní:
„Poľahčujúca okolnosť podľa § 36 písm. l) TZ spočíva v priznaní sa páchateľa k trestnej činnosti a
zároveň jej úprimnom oľutovaní. Poľahčujúca okolnosť podľa § 36 písm. n) TZ, ktorá je zohľadnená
po postupe v zmysle § 257 ods. 7 TP, sa stáva v určitom zmysle kvalifikovanou okolnosťou, majúcou
za následok možnosť nevykonania dokazovania v určitom rozsahu na hlavnom pojednávaní.
Umožnenie takéhoto zjednodušeného postupu v konaní súdu je potrebné potom nepochybne
považovať za napomáhanie súdu pri objasňovaní trestnej činnosti. Inými slovami, pri uznaní
poľahčujúcej okolnosti podľa § 36 písm. n) TZ v štádiu súdneho konania nedochádza automaticky k
3

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestného poriadku v znení neskorších predpisov, ďalej iba „Trestný
poriadok“ alebo „TP“.
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negácii (resp. nepoužiteľnosti) poľahčujúcej okolnosti priznania sa a oľutovania trestnej činnosti podľa
§ 36 písm. l) TZ. Nie je vylúčená ani situácia, kedy sa obžalovaný v priebehu trestného konania ku
spáchaniu trestného činu prizná a úprimne ho oľutuje a následne v štádiu súdneho konania nebude
súhlasiť s postupom podľa § 257 TP a nesplní podmienky pre zjednodušený postup, napr. z dôvodu,
že bude trvať na vykonaní celého dokazovania v rozsahu, v akom bolo vykonané v prípravnom konaní,
resp. aj väčšom. V takom prípade by mala byť obžalovanému uznaná poľahčujúca okolnosť podľa §
36 písm. l) TZ, ale nie už podľa § 36 písm. n) TZ. Poľahčujúce okolnosti podľa citovaných ustanovení
Trestného zákona môžu byť súdom posudzované samostatne, ale aj kumulatívne. 10
Vzhľadom na nejednotnú prax súdov v tejto otázke trestnoprávne kolégium Najvyššieho súdu
SR dňa 27. júna 2017, pod sp. zn. Tpj 55/2016, prijalo stanovisko na zjednotenie v otázke
možnosti/nemožnosti súčasného priznania poľahčujúcich okolností podľa § 36 písm. l) TZ a písm. n)
Trestného zákona v prípade prijatia vyhlásenia obžalovaného o uznaní viny podľa § 257 ods. 1 písm.
b) alebo písm. c) TP.11
Najvyšší súd SR v ňom skonštatoval, že samotné priznanie obžalovaného nemôže byť
poľahčujúcou okolnosťou podľa § 36 písm. n) TZ, teda neodobril právny názor obsiahnutý
v rozhodovaní niektorých okresných a krajských súdov, a dokonca aj niektorých senátov Najvyššieho
súdu SR. Avšak zároveň Najvyšší súd SR nevylúčil možnosť zmiernenia trestu obžalovanému, ktorý
urobí na hlavnom pojednávaní vyhlásenie o vine:
„Ak možno páchateľovi trestného činu pri uzavretí a schválení dohody o vine a treste
mimoriadne znížiť trest podľa § 39 ods. 2 písm. d), ods. 4 TZ, teda v situácii vopred dohodnutého
trestu, možno (teda nie obligatórne) naposledy označené ustanovenie per analogiam ... použiť aj v
prípade uznania viny podľa § 257 ods. 1 písm. b), c) TP po prijatí takého vyhlásenia súdom, keďže
páchateľ (procesne ako obžalovaný) neodvolateľné prijal všetky právne účinky uznania viny
(dokonca) bez toho, aby bolo akýmkoľvek spôsobom predznamenané rozhodnutie súdu o druhu a
výške uloženého trestu. Dôvodom použitia analógie je podmienenosť mimoriadneho zníženia trestu
oboma procesnými úpravami na rovnakom princípe, ktorý umožňuje obžalovanému vzdať sa
dokazovania na hlavnom pojednávaní. Kým v prípade dohody o vine a treste môže takto obvinený
získať mimoriadne znížený trest už na základe samotnej dohody, ktorú v opačnom prípade nemusí
uzavrieť a v prípade neschválenia dohody súdom sa obvinený vracia do štandardného režimu
dokazovania viny v súdnom konaní, v prípade vyhlásenia o vine a jeho prijatia súdom nastanú účinky
v zmysle § 257 ods. 5 a ods. 8 TP. To znamená neodvolateľnosť vyhlásenia, nevykonanie
dokazovania v rozsahu uznanej viny a obmedzenie opravného prostriedku v tomto rozsahu na
dovolanie pre závažné porušenie práva na obhajobu, čo bude prichádzať do úvahy len výnimočne ...
. Je potom namieste, aby súd po prijatí vyhlásenia obžalovaného o vine, prípadne rovnako právne
rovnocenného vyhlásenia o nepopretí spáchania činu, mal možnosť (nie povinnosť) pristúpiť na báze
analógie k mimoriadnemu zníženiu trestu za rovnakých podmienok, ako pri schválení dohody o vine
a treste. Dokonca, keďže ide o uznanie viny bez garancie alebo predpokladu určitého, pre
obžalovaného priaznivého rozhodnutia o treste, možnosť mimoriadne znížiť trest je ešte dôvodnejšia.
Ide o procesnú logiku vzdania sa práva na kompletné súdne konanie, v rámci ktorej je vhodné a vecne
správne umožniť mimoriadne zmiernenie trestu.“12
PRIŤAŽUJÚCA OKOLNOSŤ „SPÁCHAL VIAC TRESTNÝCH ČINOV“ A UKLADANIE
SÚHRNNÉHO TRESTU
V praxi dochádza tiež k ďalšej zaujímavej situácii súvisiacej so zvyšovaním trestnej sadzby
vplyvom prevažujúcich priťažujúcich okolností. Za nekonzistentnú je možné považovať právnu úpravu
§ 38 ods. 4 TZ a ukladanie súhrnného trestu podľa § 42 ods. 1 TZ v prípade použitia priťažujúcej
okolnosti podľa § 37 písm. h) TZ – „spáchal viac trestných činov“.
V praxi sa totiž môže stať napr. takáto situácia:
Páchateľ, ktorý spáchal dva trestné činy krádeže podľa § 212 ods. 1, ods. 3 písm. a) TZ, ktoré
sú v súbehu, môže byť potrestaný za každý z nich samostatne, pričom v každom z týchto konaní sa
4

Uznesenie NS SR, sp. zn. 4 Tdo 63/2016 zo dňa 25.10.2016.
Stanovisko č. 44/2017 zo dňa 27.6.2017, sp. zn. Tpj 55/2016, publikované v Zbierke stanovísk
najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky č. 5/2017.
12 Stanovisko č. 44/2017 zo dňa 27.6.2017, sp. zn. Tpj 55/2016, publikované v Zbierke stanovísk
najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky č. 5/2017, s. 13.
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mu bude ukladať trest v rámci trestnej sadzby 6 mesiacov až 3 roky. Ak by sa mu ukladal v každom
konaní trest s vyrovnanými poľahčujúcimi a priťažujúcimi okolnosťami, resp. prevahou poľahčujúcich
okolností, je možné, aby v oboch konaniach dostal trest na spodnej hranici trestnej sadzby a teda 2x
6 mesiacov, t.j. spolu minimálne 12 mesiacov. V prípade, že sa bude ukladať namiesto toho v jednom
konaní úhrnný alebo súhrnný trest, pristúpi k doposiaľ evidovaným poľahčujúcim a priťažujúcim
okolnostiam ďalšia priťažujúca okolnosť a to podľa § 37 písm. h) TZ – „spáchal viac trestných činov“.
Pôvodný vyrovnaný stav poľahčujúcich a priťažujúcich okolností sa tak v určitých prípadoch môže
zmeniť v neprospech priťažujúcich okolností a tým pádom k potrebe zvyšovania dolnej sadzby
o jednu tretinu, čo je v tomto prípade posun dolnej hranice trestnej sadzby zo 6 mesiacov na 16
mesiacov.13
Uloženie súhrnného trestu tak musí byť v minimálnej sadzbe 16 mesiacov, zatiaľ čo pri dvoch
samostatných konaniach by to mohlo byť dokopy aj menej, t.j. 12 mesiacov. Za týchto okolností sa
teda pre páchateľa môže aplikácia súhrnného trestu, ktorá by mala byť pre páchateľa priaznivejšou
situáciou v porovnaní s dvoma samostatnými konaniami, vlastne zmení na nepriaznivejšiu. Je
nelogické, aby sa z „výhody“ stala pre obvineného de facto „nevýhoda“. Pričom takáto situácia môže
nastať aj pri iných trestných činoch, kde je obdobné rozpätie trestnej sadzby. Takisto zrejme takýto
výsledok aplikácie jednotlivých ustanovení nebol zamýšľaný zákonodarcom.
ZÁVER
Záverom je potrebné konštatovať, že vyššie uvedené „problémové“ situácie naznačujú, že
súčasné nastavenie trestania za použitia aritmetického posudzovania pomeru poľahčujúcich
a priťažujúcich okolností nie je úplne najvhodnejšie. Zákonodarca súdy často „núti“ do zvyšovania
trestnej sadzby vplyvom prevažujúcich priťažujúcich okolností aj u páchateľov, u ktorých to súdy
nepovažujú za potrebné a u ktorých takto „vypočítanú“ sadzbu považujú za neprimerane prísnu a na
zabezpečenie ochrany spoločnosti postačuje aj trest kratšieho trvania. Následkom toho sa snažia
súdy „umelo“ vytvoriť také podmienky, aby nemuseli aplikovať zmienený § 38 ods. 4 TZ a vyhli sa tak
zvyšovaniu trestnej sadzby, napr. prispôsobením výkladu § 38 ods. 7 TZ (príklad č. 1) alebo
vyrovnaním pomeru poľahčujúcich a priťažujúcich okolností (príklad č. 2). Posledný príklad č. 3
naznačuje, že samotné zákonné ustanovenia občas vytvárajú vplyvom prevažujúcich priťažujúcich
okolností absurdné situácie, keď sa zo situácie, ktorá má byť pre páchateľa priaznivejšia, stane
situácia nepriaznivejšia.
Domnievam sa, že stav, kedy dochádza k evidentnému „boju“ súdnej praxe so zákonodarcom,
nie je najšťastnejšia. V takom prípade treba konštatovať, že súdna prax volá po zmene zákonných
ustanovení do takej podoby, aby boli „pravidlá“ aplikácie poľahčujúcich a priťažujúcich okolností
nastavené tak, aby súdy túto právnu úpravu aplikovali dobrovoľne a bez jej účelového obchádzania.
Zákonodarca by sa preto mal zamyslieť nad účelnými a efektívnymi zmenami v právnej úprave
poľahčujúcich a priťažujúcich okolností.
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VYUŽITIE ÚČINNEJ ĽÚTOSTI PRI TRESTNÝCH ČINOCH
DAŇOVÝCH AKO SPÔSOB VYHNUTIA SA ULOŽENIU SANKCIE
Natália Hangáčová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstract: By cessation of criminal liability, i.e. fulfilment of criterions enshrined within the Slovak Penal
Code Act, the obligation and right of the state to prosecute the perpetrator of the respective crime
ceases to exist, as a consequence the sanction will not be imposed on the perpetrator for
accomplished criminal offence. Reasons for cessation of criminal liability arise after the commitment
of the criminal offence. Effective regret is one of the option of cessation of criminal liability. The use
of effective regret in context of tax criminal offences is up-to-date topic discussed by professionals,
medias and citizens. Effective regret due to amendments of the Slovak Penal Code Act has undergone
several changes. Authors hold an opinion that effective regret as a mean of cessation of criminal
liability is necessary to be enshrined within the laws also due to the implementation of ultima ratio
principle. On the other hand, form authors point of view, it is appropriate to limit the use of effective
regret concerning tax offences in order not to be misused and thereby strengthen the preventive
function of criminal law. The question is, what is the main aim or interest of the state? Does the state
interest rest in a fact of securing payments to the state’s budget and thereby perform the reparative
function or to punish the offender of tax criminal offences in order to perform prevention function of
criminal law? In the conclusion of the article de lede ferenda proposals will be suggested in respect
to effective regret in the Slovak Penal Code Act.
Abstrakt: Zánikom trestnosti činu, t.j. splnením podmienok ustanovených v Trestnom zákone zaniká
povinnosť aj právo štátu páchateľa trestného činu potrestať, čím sa páchateľ vyhne uloženiu sankcie
za už dokonaný trestný čin. Dôvody zániku trestnosti nastávajú po spáchaní trestného činu. Účinná
ľútosť je jedným z inštitútov spôsobujúcich zánik trestnosti činu. Využitie účinnej ľútosti pri trestných
činoch daňových patrí v neposlednej rade medzi aktuálne témy vzbudzujúce pozornosť odborníkov,
médií ale i občanov. Inštitút účinnej ľútosti vplyvom novelizácií Trestného zákona prešiel mnohými
zmenami. Máme zato, že zakotvenie účinnej ľútosti ako prostriedku zániku trestnosti činu je v právnom
poriadku nevyhnutné aj v dôsledku realizácie princípu ultima ratio. Avšak zastávame tiež názor, že by
bolo vhodné obmedziť využitie účinnej ľútosti pri trestných činoch daňových aby nedochádzalo k jeho
zneužívaniu, a tým bola posilnená preventívna funkcia trestného práva. Otázkou ostáva aký cieľ resp.
záujem štátu prevažuje. Je záujmom štátu zabezpečiť platby do štátneho rozpočtu a tak realizovať
reparačnú funkciu alebo naopak potrestať páchateľa trestných činov daňových za účelom realizácie
preventívnej funkcie trestného práva? V závere príspevku budú navrhnuté de lege ferenda návrhy na
úpravu účinnej ľútosti v Trestnom zákone.
Key words: cessation of criminal liability, effective regret, de lege ferenda
Kľúčové slová: zánik trestnosti, účinná ľútosť, de lege ferenda
ÚVOD
Dane predstavujú jeden z najdôležitejších príjmov štátnych rozpočtov štátov.
Prostredníctvom daní sú financované verejné služby, poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
zabezpečenie vzdelania, rozvoj kultúry a iných oblastí verejného života. Daň je pravidelná,
vynútiteľná, zákonom určená, nenávratná platba do štátneho rozpočtu, s ktorou nie je každý subjekt
stotožnený, a to napríklad z dôvodu odlišného pohľadu na účel využitia vyzbieraných daní, t.j.
nesúhlasu s redistribúciou vyzbieraných finančných prostriedkov. Jednotlivec sa tiež nerád delí o
nadobudnuté finančné prostriedky. Uvedenú skutočnosť možno nazvať aj prirodzeným egoizmom
jednotlivca.
Páchanie trestných činov daňových je celosvetovým fenoménom. Máme zato, že uvedená
skutočnosť je súhrou viacerých faktorov ako je túžba páchateľov po rýchlom zbohatnutí, vysoká miera
latencie daňovej trestnej činnosti, ktorá motivuje páchateľov pokúsiť sa získať neoprávnený prospech
1
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a iné. K latencii páchania trestných činov daňových prispieva často sa meniaci modus operandi
páchateľov, ktorí vedia šikovne využívať právne medzery a vedia sa ľahšie prispôsobiť meniacemu
sa trhovému mechanizmu, elektronickému obchodovaniu a globalizácii v porovnaní so zložitým
štátnym aparátom.
Páchanie trestných činov daňových má osobitný charakter, nakoľko ide o úmyselné trestné
činy nenásilnej povahy smerujúce proti finančným záujmom štátu reprezentovaného štátnymi
inštitúciami. Druhovým objektom trestných činov daňových je záujem štátu na riadnom a správnom
zistení daňovej povinnosti daňového subjektu, identifikácia subjektov, ktoré majú daňovú povinnosť
voči štátu ako aj záujem štátu na riadnom a včasnom hradení daní štátu.
Cieľom štátu je zabezpečenie príjmov do štátneho rozpočtu, čo možno docieliť využitím
účinnej ľútosti podľa §86 Trestného zákona. Naopak, neobmedzeným využitím účinnej ľútosti by
mohla byť narušená preventívna funkcia trestného práva a podporená motivácia páchania trestných
činov daňových, kedy páchatelia môžu využiť tzv. metódu pokus - omyl. Metóda pokus – omyl spočíva
v tom, že páchatelia naplnia napr. skutkovú podstatu trestného činu skrátenia dane a poistného a ak
ich konanie bude zo strany štátnych orgánov odhalené, dodatočne zaplatia splatnú daň a jej
príslušenstvo alebo poistné, najneskôr deň po dni kedy sa páchatelia po skončení vyšetrovania mohli
oboznámiť s výsledkami vyšetrovania, t.j. uplatnia účinnú ľútosť podľa §86 Trestného zákona.
V prípade ak podvodné konanie páchateľov odhalené nebude, pokúsia sa spáchať trestný čin znovu,
čím sa vytráca preventívna funkcia trestného práva a štát prichádza o finančné prostriedky určené na
financovanie verejných statkov.
ZÁNIK TRESTNOSTI
Spáchaním trestného činu, a teda porušením záujmu spoločnosti, ktorý je chránený
ustanoveniami trestného práva vzniká trestnoprávny vzťah medzi páchateľom a štátom. Uvedený
vzťah odzrkadľuje právo resp. povinnosť štátu vyvodiť voči páchateľovi, ktorý porušil záujem chránený
Trestným zákonom zodpovednosť, a teda vhodným spôsobom konanie páchateľa potrestať v súlade
s princípmi a ustanoveniami trestného práva.1
Inštitúty zániku trestnosti sa vzťahujú na už dokonané trestné činy. V dôsledku zániku
trestnosti činu zaniká právo a povinnosť štátu páchateľa trestného činu potrestať. Účinná ľútosť je
jedným zo spôsobov zániku trestnosti činu. Účinná ľútosť je upravená v §85 a §86 zákona č. 300/2005
Z.z. Trestný zákon.
Možnosťou využitia inštitútov zániku trestnosti, pričom predmetom príspevku je inštitút
účinnej ľútosti, dáva štát páchateľovi možnosť napraviť škodlivý následok trestného činu, zamedziť
jeho vzniku, spraviť o trestnom čine oznámenie v určenom časovom horizonte taxatívne vymedzeným
subjektom alebo splniť osobitné podmienky uvedené v ustanovení §86 Trestného zákona, a tak
vyviaznuť beztrestne.
V praxi sa nezriedka vyskytli prípady, kedy páchatelia využili účinnú ľútosť pri vybraných
trestných činoch dokonca dvadsaťkrát. Uvedené konanie bolo možné aj pri trestnom čine skrátenia
dane a poistného podľa §276 Trestného zákona až do 31.12.2012, kedy bol prijatý nový zákon č.
334/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý
zaradil skutkovú podstatu trestného činu skrátenia dane a poistného do ustanovenia §86 Trestného
zákona. Zákon č. 334/2012 Z.z. tiež doplnil znenie §86 Trestného zákona o odsek 2, čím bolo
obmedzené využitie účinnej ľútosti podľa §86 Trestného zákona na obdobie 24 mesiacov.
Máme zato, že je potrebné nájsť rovnováhu medzi jednotlivými zásadami trestného práva
hmotného a pritom zabezpečiť hlavné funkcie a ciele trestného práva v spoločnosti. Cieľom trestného
práva je ochrana záujmov spoločnosti, čomu zodpovedajú aj jednotlivé skutkové podstaty trestných
činov, ktorých ochrana sa Trestným zákonom zaručuje. Trestné právo by malo byť prostriedkom
ultima ratio, a teda malo by byť využité ako posledný prostriedok na dosiahnutie želaného stavu v
spoločnosti, nakoľko prostriedky trestného práva predstavujú najzásadnejší zásah do základných
ľudských práv a slobôd, ako napríklad uloženie trestu odňatia slobody, kedy sa obmedzuje základné
ľudské právo, právo na osobnú slobodu zakotvené v článku 17 Ústavy Slovenskej republiky. S
ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti, je zrejmé, že využívaním inštitútu zániku trestnosti, napríklad
2

MENCEROVÁ I., TOBIÁŠOVÁ, L.,TURAYOVÁ, Y. a kol.: Trestné právo hmotné 2. aktualizované a prepracované vydanie, Šamorín, Heuréka, 2015
1

396

všeobecná časť,

účinnej ľútosti, je realizovaný princíp trestného práva známy ako ultima ratio. Na druhej strane stojí
represívna a preventívna funkcia trestného práva.
PRÁVNA ÚPRAVA ÚČINNEJ ĽÚTOSTI
Účinná ľútosť dáva možnosť a zároveň aj prísľub páchateľovi v prípade, ak splní podmienky
uvedené v Trestnom zákone, vyviaznuť bez uloženia sankcie, čím štát sleduje zámer, a to napravenie
alebo zamedzenie škodlivému následku trestného činu. Zánik trestnosti činu účinnou ľútosťou je
upravený v ustanovení §85 a §86 Trestného zákona, pričom od 1.1.2013, a teda prijatia zákona č.
334/2012 Z.z. už nemožno uplatniť na žiaden trestný čin daňový v užšom slova zmysle, pokiaľ
berieme do úvahy delenie trestných činov daňových podľa prof. JUDr. J. Čentéša, PhD., a to že medzi
trestné činy daňové v užšom slova zmysle2 zaraďujeme trestný čin skrátenia dane a poistného
upravený v §276 Trestného zákona, neodvedenia dane a poistného podľa §277, daňového podvodu
podľa §277a, nezaplatenia dane a poistného podľa §278 a marenia výkonu správy daní podľa §278a
Trestného zákona, všeobecné ustanovenie o účinnej ľútosti. Do dňa 31.12.2012 bolo možné využitie
účinnej ľútosti pri trestnom čine skrátenia dane a poistného podľa §85 Trestného zákona, a to
neobmedzene.
Do dňa 31.12.2012 bol trestný čin skrátenia dane a poistného obsiahnutý v ustanovení §85
Trestného zákona a vzťahovali sa na uplatnenie účinnej ľútosti k tomuto trestnému činu všeobecné
podmienky uvedené v §85 Trestného zákona. Zákonom č. 334/2012 Z.z. boli zjednotené podmienky
na uplatnenie účinnej ľútosti na trestné činy skrátenia dane a poistného, neodvedenia dane a
poistného a nezaplatenia dane a poistného, čo považujeme za vhodné, nakoľko nám nie je zrejmé
prečo by trestné činy rovnakej povahy mali byť posudzované odlišne. Aj napriek uvedenej zmene,
v súlade so súčasne účinným Trestným zákonom, sa na trestný čin daňového podvodu a trestný čin
marenia výkonu správy daní nevzťahuje možnosť využitia účinnej ľútosti ani podľa §85 ani §86
Trestného zákona. Pri definovaní zámeru zákonodarcu je možné vychádzať z premisy, že
zákonodarca inak posudzuje dodatočné splnenie si daňovej povinnosti a vrátenie neoprávnene
vyplateného daňového preplatku.
V čase keď bol trestný čin skrátenia dane a poistného upravený v ustanovení §85 Trestného
zákona bolo potrebné na zánik trestnosti činu účinnou ľútosťou dobrovoľné konanie zo strany
páchateľa, ktoré §86 Trestného zákona nevyžaduje, a tým je právna úprava pre páchateľa
priaznivejšia. Navyše môže páchateľ dodatočne splniť daňovú povinnosť až do dňa nasledujúceho
po dni, kedy sa po skončení vyšetrovania mohol oboznámiť s jeho výsledkami, čím sa dáva
páchateľovi dlhšie časové obdobie na uplatnenie účinnej ľútosti vo vzťahu k predmetnému trestnému
činu.
Tiež do prijatia zákona č. 334/2012 Z.z. (t.j. do 31.12.2012) nemalo ustanovenie §86
Trestného zákona odsek 2, ktorý by obmedzoval využitie účinnej ľútosti, a teda na trestné činy
neodvedenia dane a poistného alebo nezaplatenia dane a poistného bolo možné využiť účinnú ľútosť
neobmedzene, načo postačovalo dodatočné zaplatenie splatnej dane a jej príslušenstva alebo
poistného do dňa nasledujúceho po dni čo sa páchateľ po skončení vyšetrovania mohol oboznámiť
s jeho výsledkami. Možnosť využiť účinnú ľútosť neobmedzene sa uplatňovala aj na trestný čin
skrátenia dane a poistného s tým rozdielom, že konanie páchateľa muselo byť dobrovoľné
a škodlivému následku trestného činu musel páchateľ zamedziť, napraviť ho alebo o trestnom čine
spraviť oznámenie orgánom vymedzeným v §85 Trestného zákona, v čase keď sa ešte mohlo
škodlivému následku zabrániť. Máme zato, že do zavedenia §86 odsek 2 Trestného zákona
a zaradenia trestného činu skrátenia dane a poistného z §85 Trestného zákona do §86 Trestného
zákona bolo uplatňovanie účinnej ľútosti koncipované príliš benevolentne, čo mohlo značne narúšať
preventívnu funkciu trestného práva v spoločnosti. Páchateľ mohol inštitút účinnej ľútosti využívať
neobmedzene a to aj viackrát za rok.
Umožnením využitia účinnej ľútosti podľa §86 Trestného zákona, dôjde k zániku trestnosti
činu už v štádiu keď bola páchateľova trestná činnosť odhalená. Na uplatnenie účinnej ľútosti podľa
§85 Trestného zákona sa vyžaduje dobrovoľné konanie zo strany páchateľa, a teda zaradenie
trestného činu skrátenia dane a poistného do §86 Trestného zákona je pre páchateľa priaznivejšie,
nakoľko sa na zánik trestnosti jednak nevyžaduje dobrovoľné konanie páchateľa a páchateľovi sa
3
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2

397

dáva dlhšie časové obdobie na doplatenie splatnej dane a jej príslušenstva prípadne poistného. Táto
priaznivejšia právna úprava bola obmedzená §86 odsek 2 Trestného zákona.
Považujeme za vhodné zakotvenie obmedzenia využitia účinnej ľútosti vo vzťahu k trestným
činom daňovým, t.j. zavedenie odseku 2 do ustanovenia §86 Trestného zákona. Tiež považujeme za
vhodné zjednotenie využitia inštitútu účinnej ľútosti vo vzťahu k jednotlivým trestným činom daňovým,
a teda zaradenie trestného činu skrátenia dane a poistného do osobitného ustanovenia §86
Trestného zákona k trestnému činu neodvedenia dane a poistného a nezaplatenia dane a poistného.
Aj keď nie ku všetkým skutkovým podstatám trestných činov daňových je možné využiť účinnú ľútosť,
máme na mysli najmä trestný čin daňového podvodu a trestný čin marenia výkonu správy daní.
V súčasnosti je účinné ustanovenie §86 odsek 2 Trestného zákona v nasledovnom znení
cit.: „Trestnosť trestného činu podľa odseku 1 písm. e) nezaniká, ak ide o páchateľa, ktorý bol za
obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý, alebo ak trestné stíhanie
páchateľa za obdobný čin bolo v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch zastavené z
dôvodu zániku trestnosti trestného činu podľa odseku 1.“
Ustanovenie §86 odsek 2 obmedzuje využitie účinnej ľútosti pri trestných činoch daňových
v prípade, ak bol páchateľ za obdobný čin v predchádzajúcich 24 mesiacoch postihnutý. Pod pojmom
postihnutý za obdobný čin s ohľadom na trestné činy daňové rozumieme administratívne potrestanie
páchateľa za spáchanie správneho deliktu podľa §154 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový
poriadok). Lehota 24 mesiacov sa počíta spätne od momentu spáchania ďalšieho skutku páchateľa,
ktorý je predmetom trestného stíhania. Pričom pre určenie lehoty 24 mesiacov je smerodajné
nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia o spáchanom správnom delikte.
Druhým dôvodom obmedzenia využitia účinnej ľútosti je zastavenie trestného stíhania
páchateľa za obdobný čin z dôvodu využitia účinnej ľútosti podľa §86 odsek 1 Trestného zákona, tiež
v lehote 24 mesiacov počítaných spätne od ďalšieho skutku, ktorého sa páchateľ dopustil. Obdobným
činom možno vzhľadom na znenie §86 odsek 2 Trestného zákona rozumieť len trestný čin skrátenia
dane a poistného, neodvedenia dane a poistného alebo nezaplatenia dane a poistného.
Trestný zákon umožňuje využiť účinnú ľútosť opakovane v prípade, ak bol páchateľ
trestného činu za spáchane obdobného trestného činu právoplatne odsúdený. 3 Ak by páchateľ naplnil
skutkovú podstatu napr. trestného činu skrátenia dane a poistného, za ktorý bol právoplatne
odsúdený a v lehote 24 mesiacov by opätovne naplnil skutkovú podstatu obdobného trestného činu,
takýto páchateľ by mohol využiť účinnú ľútosť podľa §86 odsek 1 písm. e) Trestného zákona, nakoľko
§86 odsek 2 Trestného zákona neobmedzuje využitie účinnej ľútosti na takúto situáciu, čo podľa
nášho názoru nekorešponduje so zámerom ustanovení Trestného zákona. Za zaujímavú považujeme
skutočnosť, že nie je možné využiť inštitút účinnej ľútosti, ani ak páchateľ splní podmienky uvedené
v §86 odsek 1 Trestného zákona, ak bol páchateľ za obdobný čin v lehote 24 mesiacov postihnutý,
pričom je možné využiť účinnú ľútosť podľa §86 odsek 1 Trestného zákona, ak bol páchateľ v lehote
24 mesiacov za obdobný trestný čin odsúdený. Tiež máme, zato že lehota obmedzujúca využitie
účinnej ľútosti by mala byť rozšírená na dlhšie časové obdobie, aby uplatňovanie účinnej ľútosti
nebolo využívané ako tzv. business model na získanie neoprávnenej výhody na úkor štátu.
Ustanovenie §86 odsek 2 Trestného zákona považujeme za nedostačujúce na zabezpečenie
ochrany záujmov spoločnosti. Máme zato, že uvedené ustanovenie nepokrýva všetky prípady
obmedzenia využitia účinnej ľútosti, ktoré môžu v právnej praxi vzniknúť.
REŠTITUČNÁ A REPARAČNÁ ALEBO PREVENTÍVNA A REPRESÍVNA FUNKCIA
TRESTNÉHO PRÁVA
Otázkou ostáva či je prioritou štátu získať finančné prostriedky do štátneho rozpočtu alebo
potrestať páchateľa trestného činu, s čím súvisí aj problematika napĺňania ústavov na výkon trestu
odňatia slobody. Jednoznačná odpoveď na vyššie položenú otázku neexistuje a je potrebné
vyvažovať medzi jednotlivými funkciami a zásadami trestného práva.
Máme zato, že súčasná právna úprava, a teda poskytnutie dlhšieho časového obdobia na
využitie účinnej ľútosti, ako aj nevyžadovanie dobrovoľnosti konania zo strany páchateľa, môže
potenciálnych páchateľov trestnej činnosti motivovať v naplnení jednotlivých skutkových podstát
trestných činov daňových, nakoľko štát dáva páchateľom možnosť, aj v prípade že bude ich konanie
4
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online:

odhalené, uplatniť inštitút účinnej ľútosti, a tak vyviaznuť bez uloženia sankcie. Znenie ustanovenia
§86 odsek 1 písm. e) Trestného zákona oslabuje preventívnu funkciu trestného práva. Zároveň sa
ustanovením §86 realizuje reštitučná funkcia, a teda navrátenie do pôvodného stavu, t.j. dodatočné
zaplatenie splatnej dane a jej príslušenstva prípadne poistného, čo umožňuje štátu financovať verejné
služby prostredníctvom redistribučnej funkcie verejných financií.
Na jednej strane stojí preventívna funkcia trestného práva a záujem spoločnosti na potrestaní
páchateľa trestného činu, čím sa posilní dôvera občanov v silu štátneho aparátu, ktorý je spôsobilý
zabezpečiť ochranu záujmov spoločnosti. Na druhej strane stojí záujem štátu na navrátení finančných
prostriedkov do štátneho rozpočtu. V prípade, ak by tieto vrátené neboli, vznikol by problém
s financovaním základných oblastí verejného života. Uplatnením účinnej ľútosti sú tiež ušetrené
finančné prostriedky štátu, ktoré by boli vynaložené v prípade, ak by bol páchateľ umiestnený do
ústavu na výkon trestu odňatia slobody.
5

ZÁVER
Dosiahnutie rovnováhy medzi jednotlivými funkciami trestného práva je zložité, avšak za
účelom dosiahnutia optimálneho stavu v spoločnosti považujeme možnosť využitia účinnej ľútosti pri
trestných činoch daňových za prejav zásady ultima ratio. Realizácia zásady ultima ratio je nepochybne
dôležitá pre odvetvie akým je trestné právo. Tiež sa využitím účinnej ľútosti navracajú finančné
prostriedky do štátneho rozpočtu, potrebné na financovanie verejných statkov a realizuje sa
tiež reštitučná funkcia. Naopak za účelom zabezpečenia represívnej funkcie trestného práva, ochrany
záujmov spoločnosti a na zabezpečenie generálnej prevencie je podľa autorov potrebné obmedziť
účinnú ľútosť na väčšie časové obdobie a väčšie spektrum prípadov. Rovnako vyššia miera odhalenia
trestných činov daňových má tendenciu posilniť preventívnu funkciu trestného práva. Odhalením
trestnej činnosti páchateľ stráca svoje postavenie v spoločnosti, ako aj dôveru okolia. Vplyvom
uvedených skutočností si páchatelia rozmyslia ďalšie spáchanie trestného činu.
Vzhľadom na skutočnosti uvádzané v predmetnom príspevku dospeli autori k nasledovnému
návrhu znenia §86 odsek 2 Trestného zákona, ktorý obmedzuje aplikáciu účinnej ľútosti ako
prostriedku zániku trestnosti činu. Návrh §86 odsek 2 Trestného zákona by podľa autorov mohol
znieť nasledovne cit: “Trestnosť trestného činu podľa odseku 1 písm. e) nezaniká, ak ide o páchateľa,
ktorý bol za obdobný čin v predchádzajúcich tridsiatich šiestich mesiacoch postihnutý, alebo
páchateľa, ktorý bol za obdobný čin v predchádzajúcich tridsiatich šiestich mesiacoch odsúdený,
alebo ak trestné stíhanie páchateľa za obdobný čin bolo v predchádzajúcich tridsiatich šiestich
mesiacoch zastavené z dôvodu zániku trestnosti trestného činu podľa odseku 1.”
Máme zato, že účinná ľútosť je jeden zo spôsobov ako sa vyhnúť uloženiu sankcie, pričom
nejedným subjektom bola účinná ľútosť využitá ako business model na získanie neoprávneného
prospechu na úkor štátneho rozpočtu. Aj z uvedeného dôvodu považujeme obmedzenie využitia
účinnej ľútosti za prostriedok posilnenia preventívnej funkcie trestného práva a zúženia možnosti
vyhnúť sa uloženiu sankcie za porušenie záujmu chráneného Trestným zákonom.
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VÝZNAM SANKCIÍ PRI TRESTNÝH ČINOCH TERORIZMU1
Dominika Kučerová
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta

Abstract: The article focuses on sentences and offenses of terrorism. The first part defines the
concept of punishment, its purpose and briefly summarizes the system of penalties in the Slovak
Republic. In the second part there are defined and briefly defined procedures which are defined as
terrorist offenses under the Slovak legislation. Finally, the contribution focuses on the importance of
sanctions in criminal proceedings with regard to terrorist offenses.
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na tresty a trestné činy terorizmu. V prvej časti je definovaný pojem
trest, jeho účel a v krátkosti je zhrnutá aj systematika trestov v Slovenskej republike. V druhej časti sú
vymedzené a v krátkosti definované konania, ktoré sú v zmysle slovenskej právnej úpravy definované
ako teroristické trestné činy. V závere sa príspevok venuje významu sankcií v trestnom konaní
s ohľadom na trestné činy terorizmu.
Key words: terrorism, penalties, protective measures, sanctions
Kľúčové slová: terorizmus, tresty, ochranné opatrenia, sankcie
ÚVOD
Terorizmus predstavuje jedno z najzávažnejších porušení univerzálnych hodnôt ľudskej
dôstojnosti, slobody, rovnosti a solidarity, uplatňovania ľudských práva a základných slobôd, ako aj
jeden z najzávažnejších útokov na zásady demokracie a právneho štátu, na ktorých je založená
demokratická spoločnosť.2
Od teroristického útoku na „Dvojičky“ v New Yorku, ktorý sa nás Európanov, až tak nedotkol,
sa bezpečnostná situácia na celom svete výrazne zmenila. Slovenská „protiteroristická“ právna
úprava vyplýva z početných medzinárodných zmlúv, a právnych aktov Európskej únie3.
V zmysle legálnej definície vymedzenej v § 140b Trestného zákona, trestnými činmi terorizmu
sú trestný čin založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu
a niektorých foriem účasti na terorizme, zločin spáchaný členom teroristickej skupiny a zločin
spáchaný z osobitného motívu, ktorým je spáchanie trestného činu v úmysle spáchať trestný čin
terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme. Uvedená definícia bude zrejme čoskoro
minulosťou, nakoľko v súčasnosti je v legislatívnom procese (v medzirezortnom pripomienkovaní)
návrh novely Trestného zákona, ktorý podstatne rozšíri okruh trestných činov terorizmu. Posledný
„protiteroristický balíček“ prijatý zákonom č. 444/2015 novelizoval celkovo 16 zákonov s účinnosťou
od 1. januára 2016. Aký bol však jeho praktický význam? Dotkol sa nejakým spôsobom i sankcií? Aký
je význam sankcií v boji s terorizmom? A je vôbec nejaký?
1.

Príspevok bol napísaný v rámci riešenia vedecko-výskumného projektu VEGA Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied č.1/0082/18 s názvom
"Trestnoprávne aspekty boja proti terorizmu.".
2 IVOR, J., POLÁK, P., ZÁHORA, J.: Trestné právo hmotné II, Osobitná časť, Bratislava: Wolters
Kluwer, s.r.o., 2017, str. 607.
3
Napr. Medzinárodný dohovor o potláčaní bombového terorizmu (oznámenie MZV SR č. 382/2001
Z. z.), Rámcové rozhodnutie Rady 2008/919/SVV z 28. novembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa
rámcové rozhodnutie 2002/475/SVV o boji proti terorizme, Dohovor Rady Európy o praní špinavých
peňazí, vyhľadávaní, zaistení a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti a o financovaní terorizmu
(oznámenie MZV SR č. 91/2009 Z. z.) a mnohé iné.
1
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2.

TREST
„Obeť trestného činu, ho vo väčšine prípadov vníma dosť intenzívne ako spáchanú
nespravodlivosť, na ktorú spravidla spontánne reaguje požiadavkou nápravy spáchanej krivdy
prejavujúca sa najtypickejšou túžbou obeti po pomste. Akceptácia súdom uloženého trestu zo strany
obete ako adekvátnej odpovedi na spáchanú nespravodlivosť nahrádzajúcu pomstu je len
podmienená, nakoľko psychologicky neprináša také uspokojenie ako osobná pomsta obeti či členov
jej rodiny.“ 4
„Pre trest je charakteristické, že s trestom je spojené negatívne hodnotenie činu a osoby
páchateľa a že sa ukladá v závislosti od závažnosti činu, ktorý je vyjadrený trestnou sadzbou pri
konkrétnom trestnom čine v osobitnej časti Trestného zákona a ktorý je rozhodujúci pre stanovenie
druhu a výmery trestu.“ 5
POJEM A ÚČEL TRESTU
Trestné právo je v našom právnom poriadku chápané ako ultima ratio, z čoho vyplýva, že
prostriedky trestného práva treba využiť až v prípade, keď neexistuje iné riešenie, na zjednotenie
faktického správania ľudí s platným právom. Náš trestný zákon pozná dva druhy sankcií, ochranné
opatrenia a tresty. Takéto delenie sankcií označujeme ako bipartíciu sankcií. V ďalšom texte sa
budeme venovať len trestom.
Tak ako bez zákona niet trestného činu a trestu, tak bez trestu by existencia trestného práva
nemala žiaden význam. Tým, že štát zakotvil trest, ako akýsi „Damoklov meč“ nad potenciálnym
páchateľom trestného činu, samotná hrozba uloženia trestu, ale aj jeho reálne uloženie a výkon slúžia
na ochranu štátu, jeho obyvateľov a jeho základných hodnôt ako takých.
Trestný zákon vymedzuje trest ako „ujmu na osobnej slobode, majetkových alebo iných
právach odsúdeného, ktorú môže uložiť páchateľovi len súd podľa Trestného zákona za spáchaný
trestný čin.“6 Z uvedeného vymedzenia trestu možno abstrahovať jeho päť základných definičných
kritérií. Trest je prostriedkom štátneho donútenia, čím ho možno chápať ako výlučný monopol štátu
na ukladanie trestov. „Hrozba trestami a ukladanie trestov predstavujú najzávažnejší možný
prostriedok, ktorý má spoločnosť k dispozícii na ochranu záujmov spoločnosti a jednotlivcov.“7 Ďalšie
kritérium trestu nachádzame v tom, že trest spočíva v ujme odsúdeného páchateľa. Ujma je vždy
významným zásahom do práv odsúdeného, či už ide o právo na osobnú slobodu, slobodu pohybu či
majetkovú slobodu. Takto uložená ujma má však zasiahnuť výlučne páchateľa a nemala by mať vplyv
na ostatných ľudí v jeho okolí, čo je v praxi pomerne ťažko dosiahnuteľné. Trest možno uložiť výlučne
páchateľovi trestného činu, pričom páchateľom môže byť výlučne len fyzická alebo právnická osoba,
ktorá bola v čase spáchania skutku trestne zodpovedná, a ktorá naplnila svojím konaním všetky
znaky trestného činu. O vine osoby môže rozhodnúť výlučne súd. A rovnako aj o tom, či sa trest uloží,
aký trest a v akom rozsahu bude uložený, môže v zmysle nášho právneho poriadku, rozhodnúť
výlučne nezávislý a nestranný súd, pri dodržaní všetkých zákonných postupov. Uvedené vyplýva aj
z dikcie čl. 50 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.8 Posledným kritériom trestu je tá skutočnosť, že sa
ukladá len za spáchaný trestný čin. Toto kritérium je potrebné chápať v nadväznosti na základné
zásady trestného práva, ktorými sú nulla poena sine lege a nulla poena sine crimine. Uvedené opäť
vyplýva aj z Ústavy Slovenskej republiky, konkrétne z článku 49. Ústavný súd vo svojom náleze, vo
vzťahu k týmto zásadám judikoval nasledovné: „Obzvlášť vo vzťahu k právnej úprave trestu ako právnemu následku trestného činu pritom platí, že nepostačuje len dodržiavanie požiadavky nulla poena
sine lege, ale je nevyhnutné, aby zákonom ustanovená právna úprava druhov trestov, podmienok
ich ukladania, ako aj podmienok ich výkonu plne rešpektovala predovšetkým základné ľudské právo
nebyť mučený ani podrobený neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu, ako i
právo, aby bol trest primeraný trestnému činu, za ktorý je tento trest ukladaný.“9
2.1.

MACHALOVÁ, T.: K odkazu Jaroslava Kallaba, I. vyd, Plzeň: Aleš Čeněk, 2007, str. 169.
BURDA, E. et al.: Trestný zákon: všeobecná časť: komentár, I. vydanie, Praha: C. H. Beck, 2010,
str. 275.
6
§ 31 ods. 2 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
7 IVOR, J., POLÁK, P., ZÁHORA, J.: Trestné právo hmotne I, Všeobecná časť, Bratislava: Wolters
Kluwer, s.r.o., 2016, str. 367.
8 Čl. 50 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky: Len súd rozhoduje o vine a treste za trestné činy.
9 Bod 1 nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 106/2011.
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Účel trestu je často stotožňovaný s cieľom trestania. Cieľ trestania sa vyvíjal spolu so
spoločnosťou, v jednotlivých obdobiach vývoja spoločnosti bol chápaný odlišne a touto problematikou
sa zaoberali rôzne filozofie ako aj trestnoprávna veda. Rozoznávame tri základné teórie účelu trestu
a štyri hlavné ciele trestu. Cieľom trestu je odplata, zabránenie v ďalšom páchaní, zastrašenie
a náprava. S vývojom spoločnosti sa do popredia trestnej politiky dostal postupne vždy iný cieľ trestu.
„V ranných obdobiach od obdobia Chammurapiho vystupoval do popredia cieľ trestania ako odplata.
Vo feudálnej spoločnosti sa za hlavný cieľ trestania považovalo odstrašenie. V ďalšom vývoji, najmä
pod vplyvom osvietenských teórií začali do popredia vystupovať ochrana pred páchateľmi,
prevýchova páchateľa a odradenie možných potenciálnych páchateľov.“10
Rozoznávame absolútnu, relatívnu a zmiešanú teóriu účelu trestu. Absolútna teória pochádza
z myšlienky, že sa trestá z dôvodu, že bolo spáchané zlo11. Môžeme ju tiež označiť, ako teóriu
odplaty, či taličnú teóriu. Spája sa s najprimitívnejším cieľom trestania, ktorým je odplata.
Predstavitelia tejto teórie vidia účel trestu v jeho vykonaní a žiaden ďalší cieľ trestu nepovažujú za
potrebný. Keď hovoríme o predstaviteľoch absolútnej teórie máme na mysli napr. Aristotela, Tomáša
Akvinského, Kanta, či Hegla. Títo všetci boli predstaviteľmi klasickej školy, ktorá svoje teórie
odvodzovala od filozofie indeterminizmu, ktorá zdôvodňovala odplatný účel trestu tým, že keď
páchateľ dobrovoľne a vedome pácha trestný čin, je si vedomí a súhlasí s tým, že bude patrične
potrestaný. Hegel vo svojich dielach vysvetľuje, že „páchateľa môže so spravodlivosťou, a tým aj so
spoločnosťou zmieriť iba spravodlivý trest“. Pričom je potrebné si uvedomiť, že jedine spravodlivý
trest zruší spáchaný zločin a jedine vtedy, ak je zločinec spravodlivo potrestaný, môže byť právne
rehabilitovaný.
Opačné zmýšľanie predstavujú relatívne teórie, ktorých nosnou myšlienkou je trestanie ako
prevencia pred páchaním zla12. Spáchaný zločin chápu ako chorobu, ktorú nie je možné potrestať,
ale je potrebné ju vyliečiť a tým zabezpečiť, že zločinec sa viac nedopustí protiprávneho konania.
Zástancovia tejto teórie pracujú so všetkými formami prevencie, od individuálnej po generálnu, obe
vo forme tak pozitívnej ako aj negatívnej prevencie. Predstavitelia tejto teórie odmietajú odplatu ako
cieľ trestu, jeho hlavný účel vidia mimo trestu, zameriavajú sa na ochranu celej spoločnosti, ochranu
jednotlivca či už pred páchateľom, alebo páchateľa pred sebou samým, formou polepšenia sa. Za
čelných predstaviteľov týchto teórii považujeme C. Lombrosa, F. von Liszta, Feuerbacha a Beccariu.
Z pomedzi filozofických smerov sem zaraďujeme napríklad sociologickú školu, alebo teórie
psychologického donútenia. Teórie jednotlivých predstaviteľov sa navzájom odlišovali, ale základnú
myšlienku prevencie pred odplatou mali rovnakú. „Liszt kládol dôraz na špeciálnu prevenciu a rozdelil
páchateľov na náhodných, napraviteľných a nenapraviteľných. Voči týmto skupinám odporúčal voliť
odlišné preventívne postupy, resp. tresty. Presadzoval zásadu, že náhodných, nenarušených
páchateľov treba zastrašiť, narušených, ale napraviteľných treba napraviť, narušených, ale
nenapraviteľných páchateľov treba zneškodniť.“13
Zmiešané teórie, ako to už býva, si z oboch predchádzajúcich vybrali pozitívne myšlienky
a účel trestu vymedzili rovným dielom ako odplatu a tiež ako nápravu zločinca. Tendenciou
zmiešaných teórii sa vybrala spoločnosť v 20. storočí, a pri vymedzení účelu trestu, si túto teóriu
osvojil aj slovenský zákonodarca.
Účel trestu je v slovenskom právnom poriadku vymedzený v § 32 ods. 1. Trestného zákona.
Podľa predmetného ustanovenia má uložený trest spĺňať päť funkcií a to ochrannú, represívnu,
funkciu individuálnej a tiež generálnej prevencie a nakoniec má trest byť vyjadrením morálneho
odsúdenia páchateľa celou spoločnosťou.
Základom trestania a celkovo trestnej politiky štátu má byť ochranná funkcia uloženého trestu.
Uloženie trestu má chrániť jednotlivca, ale aj celú spoločnosť, pred konkrétnymi páchateľmi trestných
činov. Toto môžeme dosiahnuť prostredníctvom obmedzenia páchateľa na jeho slobode na určitú
dobu, avšak pri výlučnej aplikácii tohto postupu, by bola spoločnosť chránená len počas výkonu trestu
páchateľa. Preto v rámci ochrannej funkcie trestu štát razí teóriu, ktorá spočíva v tom, že normy
IVOR, J., POLÁK, P., ZÁHORA, J.: Trestné právo hmotne I, Všeobecná časť, Bratislava: Wolters
Kluwer, s.r.o., 2016, str. 369.
11 „punitur, quia peccatum est“.
12 „punitur, ne peccetur“.
13 IVOR, J., POLÁK, P., ZÁHORA, J.: Trestné právo hmotne I, Všeobecná časť, Bratislava: Wolters
Kluwer, s.r.o., 2016, str. 369-370.
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trestného práva je potrebné nastaviť tak, aby sa trestné činy nepáchali vôbec, alebo v čo najnižšej
miere.
Represívna zložka trestu spočíva v zamedzení ďalšej trestnej činnosti páchateľa. Jej zmyslom
je vytvoriť také prekážky pre páchateľa, ktoré mu sťažia, alebo úplne znemožnia, aspoň na určitý čas,
páchanie trestnej činnosti. Ako príklad môžeme uviesť trest vyhostenia, či trest zákazu účasti na
verejných podujatiach. Takto uložený trest páchateľovi počas jeho trvania zabraňuje pokračovať
v trestnej činnosti. Naopak ak hovoríme len o sťažení podmienok, tie by mali byť nastavené tak, aby
páchateľa odradili. Napríklad trest prepadnutia majetku, či prepadnutia veci, by mal byť takej intenzity,
že páchateľ si rozmyslí, či sa mu „oplatí“ daný čin spáchať alebo nie.
Individuálna prevencia je zameraná na odsúdeného páchateľa. Jej nosnou myšlienkou je
vytvorenie takých podmienok, ktoré prevychovajú odsúdeného páchateľa a naučia ho, ako viesť
riadny život. Výchovná funkcia trestu je jedna z najnáročnejších, a tento cieľ splní uložený trest
ojedinele. Podmienečný trest odňatia slobody a podmienečný trest odňatia slobody s probačným
dohľadom nesú v sebe výchovnú funkciu zrejme najlepšie, nakoľko odsúdený je počas trvania tohto
trestu pod dohľadom štátneho aparátu. Otázkou však zostáva, či aj po vyhlásení, že sa odsúdený
osvedčil, tento bude naďalej viesť riadny život. Rovnako v zariadeniach na výkon trestu by mala byť
cieľom trestu, okrem obmedzenia osobnej slobody odsúdeného, aj jeho prevýchova. Je však
absurdné si myslieť, že napríklad na recidivistu bude mať opakovaný pobyt vo výkone trestu odňatia
slobody výchovný účinok. Oveľa horšia je situácia, keď sa dostane do výkonu trestu páchateľ,
odsúdený napríklad za majetkovú trestnú činnosť, a spoločnosť mu tu robia odsúdení recidivisti, či
páchatelia násilných trestných činov, kde v dôsledku ich pôsobenia, má výkon nepodmienečného
trestu odňatia slobody skôr negatívny účinok.
Oproti individuálnej prevencii, naplniť funkciu generálnej prevencie trestu, je oveľa
jednoduchšie. Jej hlavným cieľom je odradenie potenciálnych budúcich páchateľov od páchania
trestnej činnosti a zároveň vybudovať v spoločnosti pocit právnej istoty. Generálna prevencia môže
byť orientovaná pozitívne a to zvyšovaním právneho povedomia širokej verejnosti, alebo negatívne
a to vytvorením takých trestov, ktoré budú mať odradzujúci až zastrašujúci charakter. Pre
plnohodnotne fungujúcu spoločnosť je ideálne ak sa generálna prevencia orientuje oboma týmito
smermi. „Generálna prevencia sa uskutočňuje prostredníctvom individuálnej prevencie. Pokiaľ sa
páchateľovi uložením spravodlivého trestu zabráni v ďalšom páchaní trestnej činnosti, táto skutočnosť
má významný vplyv na ostatných členov spoločnosti, lebo nerozhodných členov spoločnosti upozorní
na neodvratnosť trestu alebo aspoň na jeho pravdepodobnosť a ostatných upozorní na nebezpečnosť
páchania trestných činov....Spravodlivé a včasné uloženie trestu dáva ostatným členom spoločnosti
najavo, že konanie za ktoré bol uložený trest, je protiprávne a nežiaduce, varuje ich pred páchaním
trestných činov a posilňuje pocit právnej istoty a princípy právneho štátu.“14
Nesmieme zabudnúť na poslednú funkciu trestu, ktorou je morálne odsúdenie páchateľa
spoločnosťou. Podľa nášho názoru, existuje okruh páchateľov, pre ktorých je dostatočným trestom,
samotné rozhodnutie o ich vine, a už toto rozhodnutie ich odradí od ďalšieho páchania trestnej
činnosti. Ide zväčša o prvopáchateľov menej závažných činov.
Máme za to, že účel trestu možno dosiahnuť len spojením a aplikovaním všetkých funkcií,
ktoré zákonodarca trestom stanovil.
2.2. SYSTÉM TRESTOV
Ak hovoríme o systéme trestov, hovoríme o akomsi hierarchicky usporiadanom katalógu
jednotlivých druhov trestov, ktoré je možné podľa základnej zásady 15 uložiť za spáchaný trestný čin.
„Zákon zoradil tresty podľa jednotlivých druhov, ich závažnosti, ich ukladania a výkonu a vzájomných
vzťahov do určitého systému, ktorý vychádza striktne z pojmu trest a jeho účelu, teda z ochrannej
funkcie trestu a jeho ďalších vlastností. Na základe toho možno konštatovať, že pod pojmom „systém
trestov" sa rozumie ucelený súbor jednotlivých druhov trestu podľa ich závažnosti, vzájomných
vzťahov, ukladania a spôsobu výkonu zakotvených v Trestnom zákone, ktoré možno uložiť

IVOR, J., POLÁK, P., ZÁHORA, J.: Trestné právo hmotne I, Všeobecná časť, Bratislava: Wolters
Kluwer, s.r.o., 2016, str. 372.
15 Zásada „nulla poena sine lege“.
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páchateľom po zistení ich viny za trestné činy na splnenie účelu trestu. Systém trestov odráža trestnú
politiku štátu, ako aj miesto trestu, ktoré mu štát v boji proti zločinnosti priznáva.“16
Na základe toho, ako trestné zákony vymedzujú určenie druhu a výmery trestu môžeme
definovať štyri druhy systémov trestov, a to absolútne určený systém, absolútne neurčený systém,
relatívne určený systém a relatívne neurčený systém trestov. Absolútne určený systém trestov je taký,
v ktorom zákonodarca určí za konkrétny trestný čin, konkrétny trest a jeho výšku. Keď súd uzná
obžalovaného vinným v štáte, kde platí absolútne určený systém trestov, je povinný mu uložiť
konkrétny trest, a neostáva tu priestor na úvahu súdu. Na Slovenku takýto systém neuplatňujeme
avšak, pri trestných činoch úkladnej vraždy17, genocídia18 a pri trestnom čine terorizmu a niektorých
formách účasti na terorizme19, všetky v kvalifikovanej skutkovej podstate, zákonodarca použil tento
princíp a stanovil, že súd je povinný uložiť trest odňatia slobody na doživotie, bez možnosti úvahy. Pri
aplikácii absolútne neurčeného systému trestov má súd absolútnu voľnosť pri určení druhu aj výmery
trestov. Zákonodarca tu síce zakotví katalóg trestov, avšak to len vo všeobecnosti a ostatné okolnosti
necháva na voľnej úvahe súdu. Pri aplikácii tohto systému, musí byť podľa nášho názoru spoločnosť
veľmi vyspelá a na vysokej úrovni, nakoľko tento systém dáva veľký priestor ľubovôli súdu. Máme za
to, že na Slovensku by takýto systém viedol k neprávosti a popieral by zásady právneho štátu
a právnej istoty. Na Slovensku sa uplatňuje relatívne určený systém trestov, kde zákonodarca jednak
stanovuje všeobecný katalóg trestov, avšak v osobitnej časti Trestného zákona, je pri každom
trestnom čine určený konkrétny trest, a jeho mantinely, v rámci ktorých sa môže súd pohybovať. Pri
relatívne neurčenom systéme trestov vstupuje do procesu uloženia určitého trestu tretí subjekt,
odlišný od súdu a zákonodarcu. Takýmto tretím subjektom je najčastejšie orgán výkonu trestu. Pri
aplikácii tohto systému platí, že zákonodarca určí druh trestu a jeho mantinely, súd určí výšku trestu
v rámci rozpätia stanoveného zákonodarcom, avšak spôsob výkonu trestu určí tretí subjekt.
Aktuálne platný Trestný zákon20 a Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb21 určujú
systém trestov nasledovne:
A) Tresty, ktoré je možné uložiť páchateľovi, ktorý je fyzickou osobou sú:
Trest odňatia slobody, Trest domáceho väzenia, Trest povinnej práce, Peňažný
trest, Trest prepadnutia majetku, Trest prepadnutia veci, Trest zákazu činnosti,
Trest zákazu pohybu, Trest zákazu účasti na verejných podujatiach, Trest straty
čestných titulov a vyznamenaní, Trest straty vojenskej a inej hodnosti, Trest
vyhostenia
B) Tresty, ktoré je možné uložiť páchateľovi, ktorý je právnickou osobou sú:
Trest zrušenia právnickej osoby, Trest prepadnutia majetku, Trest prepadnutia veci,
Peňažný trest, Trest zákazu činnosti, Trest zákazu prijímať dotácie alebo
subvencie, Trest zákazu prijať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej
únie, Trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní, Trest zverejnenia
odsudzujúceho rozsudku
Jednotlivé tresty sa delia z viacerých hľadísk. Podľa toho, aké práva páchateľa, budú uložením
trestu postihnuté, rozoznávame tresty postihujúce majetok, tresty postihujúce slobodu, tak osobnú, či
slobodu pohybu a pobytu, a tresty postihujúce česť páchateľa.
Podľa toho, či je možné uložiť trest výlučne s iným trestom, alebo samostatne rozlišujeme
tresty hlavné, sprievodné a vedľajšie. Hoci takéto delenie bolo vlastné Trestnému zákonu
Československa z roku 1950, a v súčasnosti platný Trestný zákon takéto delenie nedefinuje, fakticky
ho uplatňuje pri treste straty čestných titulov a vyznamenaní a treste straty vojenskej a inej hodnosti,
nakoľko tieto možno uložiť výlučne popri treste odňatia slobody, čím majú teda povahu vedľajšieho
trestu.

MAŠLANYOVÁ, D. et al.: Trestné právo hmotné, Osobitná a všeobecná časť, II. vydanie, Plzeň:
Aleš Čeňek, 2016, str. 164.
17 § 144 ods. 3 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
18
§ 418 ods. 3 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
19 § 419 ods. 4 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
20 Pozri § 32 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
21 Pozri § 10 zákona č. 91/2016 Z. z. Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
16
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Podľa toho, či sa pri uložení trestu zároveň ukladá aj náhradný trest, rozlišujeme tresty bez
náhrady a tresty s náhradou, toto delenie má význam najmä pri alternatívnych trestoch, ako akási
záruka spoločnosti.
Tresty sa rozdeľujú aj podľa toho, či je ich možné uložiť každému páchateľovi, alebo len
vymedzenému okruhu páchateľov, pričom je rozdiel medzi páchateľom, ktorý je fyzickou osobou
a páchateľom, ktorý je právnickou osobou, tiež tu zohráva úlohu vek páchateľa, nakoľko mladistvý
páchateľ sa pri ukladaní trestov spravuje osobitným režimom a podobne.
Delenie trestov na trest odňatia slobody a alternatívne tresty, sa dostalo do popredia prijatím
rekodifikovaného Trestného zákona v roku 2005, kde aj z dôvodovej správy tohto zákona vyplýva, že
Slovensko sa chce prijatím tohto zákona dostať na takú úroveň, ktorá by zodpovedala európskym
štandardom. „V oblasti trestných sankcií malo ísť predovšetkým o zmenu filozofie ukladania trestných
sankcií tak, aby v jej rámci bol trest odňatia slobody chápaný ako ultima ratio, a o širšie využívanie
alternatívnych sankcií jednak v záujme ochrany spoločnosti, ale aj v záujme pozitívnej motivácie
páchateľa.“22
TRESTNÉ ČINY TERORIZMU
„Tým, že sa terorizmus prispôsobuje rôznorodým situáciám, tvorí terorizmus – ako brutálna,
efektívna a efektná zbraň - kontrapunkt politickým udalostiam tohto storočia. Je to galaxia v pohybe,
ktorú je síce ťažké, ale nie nemožné skúmať.“ 23
V zmysle legálnej definície vymedzenej v § 140b Trestného zákona, trestnými činmi terorizmu
sú trestný čin založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu
a niektorých foriem účasti na terorizme, zločin spáchaný členom teroristickej skupiny a zločin
spáchaný z osobitného motívu, ktorým je spáchanie trestného činu v úmysle spáchať trestný čin
terorizmus a niektorých foriem účasti na terorizme.
Teroristickou skupinou sa rozumie štruktúrovaná skupina najmenej troch osôb, ktorá existuje
počas určitého časového obdobia na účely spáchania trestného činu teroru alebo trestného činu
terorizmu.24
Pri trestnom čine založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny môže byť
páchateľom ktorákoľvek trestne zodpovedná fyzická osoba, a taktiež aj právnická osoba. Založením
treba rozumieť vytvorenie teroristickej skupiny, pričom zosnovaním je činnosť spočívajúca v iniciovaní
dohody o založení takejto skupiny, vo vytvorení plánu činnosti, rozdelení úloh vybraným ľudom a pod.
Podporovaním teroristickej skupiny je také konanie, ktoré spočíva v zaobstaraní, resp. poskytnutí
prostriedkov a služieb, alebo vytvorenie akejkoľvek inej súčinnosti, ktorá vedie k založeniu alebo
zachovaniu existencie teroristickej skupiny, alebo k páchaniu trestnej činnosti takouto skupinou.
V súvislosti s trestami je potrebné spomenúť ustanovenie § 39 ods. 2 písm. b) Trestného
zákona, v ktorom je upravená možnosť mimoriadneho zníženia trestu odňatia slobody pod dolnú
hranicu trestnej sadzby páchateľovi, ktorý významnou mierou prispel k objasneniu trestného činu
spáchaného v prospech teroristickej skupiny alebo napomáhal zabrániť spáchaniu trestného činu,
ktorý v prospech teroristickej skupiny iný pripravoval alebo sa o jeho spáchanie pokúsil tým, že
oznámil jeho činnosť orgánom činným v trestnom konaní a poskytol im informácie, ktoré by inak
nezískali, a tak im pomohol zabrániť alebo zmierniť následky trestného činu, zistiť alebo usvedčiť
páchateľov alebo zabezpečiť dôkazy o trestnom čine v prospech usvedčenia teroristickej skupiny.
Objektom trestného činu terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme je ústavné, politické,
hospodárske, spoločenské zriadenie štátu, resp. medzinárodnej organizácie, riadna činnosť orgánov
subjektov medzinárodného práva a v neposlednom rade aj život, zdravie a sloboda ľudí. I pri tomto
trestnom čine môže byť páchateľom ktorákoľvek trestne zodpovedná fyzická osoba, rovnako aj
právnická osoba spĺňajúca podmienky zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb. Z hľadiska
subjektívnej stránky sa okrem úmyselného spáchania vyžaduje aj tzv. teroristický cieľ, ktorým je
jednak vážne zastrašenie obyvateľstva, vážne destabilizovanie alebo zničenie ústavného, politického,
hospodárskeho alebo spoločenského zriadenie štátu alebo usporiadanie medzinárodnej organizácie,
alebo donútenie vlády štátu alebo medzinárodnej organizácie, aby niečo konala alebo sa zdržala
3.

BURDA, E. et al.: Trestný zákon: všeobecná časť: komentár, I. vydanie, Praha: C. H. Beck, 2010,
str. 271.
23 BONANATE, L., Terrorismo Internazionale Firenze, Giunti, 1994, s.9, ISBN 88-0902407-9.
24 § 129 ods. 5 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.
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konania, resp. v úmysle spôsobiť smrť alebo vážnu ujmu na zdraví alebo značnú škodu na majetku
alebo na životnom prostredí.
Trestný čin v zmysle § 419 Trestného zákona má viacero, na seba nezávislých základných
skutkových podstát.
§ 419 ods. 1 písm. a/ spočíva v hrození spáchaním alebo spáchaní zločinu ohrozujúceho život,
zdravie ľudí, ich osobnú slobodu alebo majetok alebo neoprávnenom vyrobení, získaní, vlastnení,
držaní, prepravovaní, dodávaní alebo inom používaní výbušniny, jadrových, biologických alebo
chemických zbraní, alebo uskutočňovaní nedovoleného výskumu a vývoja takých zbraní alebo zbraní
zakázaných zákonom alebo medzinárodnou zmluvou.
§ 419 ods. 1 písm. b/ spočíva v držaní rádioaktívneho materiálu alebo v držaní alebo výrobe
jadrového výbušného zariadenie alebo zariadenia rozptyľujúceho rádioaktívny materiál alebo
vyžarujúceho radiáciu, ktoré môže v dôsledku svojich rádiologických vlastností spôsobiť smrť, vážnu
ujmu na zdraví alebo závažnú škodu na majetku alebo na životnom prostredí.
§ 419 ods. 1 písm. c/ spočíva v používaní rádioaktívneho materiálu alebo jadrového výbušného
zariadenia alebo zariadenia rozptyľujúceho rádioaktívny materiál alebo vyžarujúceho radiáciu, ktoré
môže v dôsledku svojich rádiologických vlastností spôsobiť smrť, vážnu ujmu na zdraví alebo závažnú
škodu na majetku alebo na životnom prostredí, alebo v používaní alebo poškodzovaní jadrového
reaktoru vrátane reaktorov nainštalovaných na plavidlách, vozidlách, lietadlách alebo kozmických
objektoch využívaných ako zdroj energie na poháňanie takých plavidiel, vozidiel, lietadiel alebo
kozmických objektov, alebo na iné účely, alebo prevádzku alebo dopravného zariadenia používaného
na výrobu, skladovanie, spracovanie alebo prepravu rádioaktívneho materiálu spôsobom, ktorý
uvoľňuje alebo môže uvoľniť rádioaktívny materiál, alebo spočíva v hrozbe vyššie popísaným
konaním za okolností, ktoré naznačujú vierohodnosť hrozby.
§ 419 ods. 1 písm. d/ spočíva v požadovaní komponentov popísaných v predchádzajúcom
bode.
Ďalšími formami účasti na terorizme je financovanie terorizmu 25, poskytovanie výcviku na
terorizmus26, verejné podnecovanie k spáchaniu teroristického činu27, nábor na terorizmus28
a plánovanie teroristického trestného činu.
Páchateľ môže svojím konaním naplniť skutkovú podstatu viacerých teroristických trestných
činov, avšak jednočinný súbeh trestného činu založenia, zosnovania a podporovania teroristickej
skupiny29 s trestným činom terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme30 je vylúčený z dôvodu
subsidiarity. Prvý spomenutý trestný čin sa aplikuje v prípade vtedy, ak páchateľ nenaplní znaky
trestného činu terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme.
ZÁVER
Ako sme už vyššie spomenuli, v roku 2015 bol zákonom č. 444/2015 Z. z. prijatý tzv.
protiteroristický balík opatrení, ktorým sa podľa vyjadrení vlády mal zefektívniť boj proti terorizmu.
Uvedená novela sa dotkla 16 zákonov, Trestný zákon nevynímajúc, v ktorom zaviedla do §
140b definičný rámec trestných činov terorizmu a pri trestnom čine založenia, zosnovania a
podporovania teroristickej skupiny podľa ustanovenia § 297 z 8 na 10 rokov trestu odňatia slobody,
4.

Páchateľ zhromažďuje alebo poskytuje finančné alebo iné prostriedky sám alebo prostredníctvom
inej osoby, čo aj len čiastočne na účely ich použitia alebo umožnenia ich použitia na spáchanie činu
podľa § 419 ods. 1, alebo pre takéhoto páchateľa zhromažďuje alebo mu poskytuje finančné alebo
iné prostriedky. (§ 419 ods. 2 písm. a/, b/ Trestného zákona).
26 Páchateľ poskytuje znalosti metód alebo techník na výrobu alebo použitie výbušnín, jadrových,
biologických alebo chemických zbraní, alebo iných podobne škodlivých alebo nebezpečných látok
na účely konania v zmysle § 419 ods. 1 alebo sa o také poskytnutie pokúsi alebo má na ňom účasť.
(§ 419 ods. 2 písm. c/ Trestného zákona).
27 Páchateľ verejne podnecuje na konanie v zmysle § 419 ods. 1 spôsobom obhajujúcim alebo
ospravedlňujúcim spáchanie takého činu pre prípad jeho spáchania a spôsobí tak nebezpečenstvo
jeho spáchania alebo má na ňom účasť. (§ 419 ods. 2 písm. d/ Trestného zákona)
28 Páchateľ požiada iného, aby konal spôsobom uvedeným v § 419 ods. 1 alebo sa o požiadanie
aspoň pokúsi. (§ 419 ods. 2 písm. e/ Trestného zákona)
29 § 297 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon
30 § 419 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon
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čim sa dostal do kategórie obzvlášť závažných zločinov. Dôvodom definovania trestných činov
terorizmu je jeho použitie v iných zákonoch, ako napríklad v Trestnom poriadku alebo zákone o
Policajnom zbore. Samotná novela, ani jej dôvodová správa sa však nezaoberali efektívnosťou
sankcií vo vzťahu k trestným činom terorizmu. Uvedené však nie je možné zákonodarcovi vyčítať ako
akési negatívum, nakoľko z podstaty teroristických trestných činov vyplýva, že jediným účinným
nástrojom ochrany je prevencia.
Napriek tomu, že sme sa na Slovensku so žiadnym teroristickým trestným činom nestreli
a pravdepodobne sa ešte dlho nestretneme, je potrebné, aby bolo uvedené konanie upravené
tretsným právom. To z toho dôvodu, že ide o tak závažné trestné činy, ktorých celospoločenská
enbezepčnosť nie je nezanedbateľná, že nie je rozhodujúce, či s nimi prídeme do kontaktu, no j
epotrebné, aby sme sa v medzináronom priestore vymezdili a takýmto konaním vyjadrili jasný postoj,
na základe ktoréjo je zrjemé, že popísané konanie odsudzujeme.
Pripravovaná „protiteroristická“ novela sa sankcií taktiež žiadnym spôsobom nedotýka. No
podstatným spôsobom mení štruktúru trestných činov terorizmu, ktoré sa podľa návrhu majú nazývať
teroristickým útokom, čo je pomerne nešťastné pomenovanie, nakoľko výpočet trestných činov sa
rozširuje, no samotný názov je jasne zužujúci. Ostáva len veriť, že uvedená chybu bude
v pripravovanej novele jediná.
Aká je odpoveď na úvodnú otázku: „Aký je význam sankcií pri boji s terorizmom?“ Poľa nášho
názoru prakticky žiadny. Nech by bol trest akokoľvek prísny, nespĺňal by žiadnu z popísaných funkcií,
ktoré má. A to z dôvodu, že trestné činy terorizmu v pravom slova zmysle sú špecifické najmä
s hľadiska páchateľov. Vo väčšine prípadov ide o „fanatikov“ hlboko presvedčených o správnosti
svojho konania, ktoré presvedčenie je v nich budované niekoľko rokov. To však neznamená, že sa
nemá uvedené konanie trestať. Minimálne pri iných formách účasti na terorizme, akými je napríklad
financovanie terorizmu, či navádzanie na spáchanie teroristických trestných činov si prísny trest plní
funkciu ochrany spoločnosti a taktiež vie takto vysoký trest odradiť potenciálneho páchateľa.
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VÝKON TRESTU ODŇATIA SLOBODY A JEHO VYPLYV NA
PRÁVO NA OBHAJOBU1
Ondrej Laciak
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Abstrakt: Príspevok analyzuje vplyv trestu odňatia slobody na realizáciu práva na obhajobu
odsúdených, ktorí sú vo výkone trestu odňatia slobody v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody.
Kľúčové slová: výkon trestu odňatia slobody, právo na obhajobu, odsúdený, obvinený.
Abstract: This paper analyzes an influence of sentence of imprisonment to performance of right to
defence by sentenced persons who execute a sentence of imprisonment in prisons.
Key words: execution of sentence of imprisonment, right to defence, sentenced person, accused
person.
ÚVOD
Odsúdeným je ten, proti ktorému bol vydaný odsudzujúci rozsudok, ktorý už nadobudol
právoplatnosť. Rovnako, ak trestný rozkaz, ktorý samosudca vydal voči obvinenému, na ktorého
prokurátor podal obžalobu, nadobudne právoplatnosť, tak z obvineného sa stáva odsúdený. Podľa
ustanovenia § 353 ods. 6 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok (ďalej len „Trestný poriadok“) má
trestný rozkaz povahu odsudzujúceho rozsudku. Trest odňatia slobody možno uložiť obvinenému ako
trest na určitú dobu, najviac na dvadsaťpäť rokov alebo ako trest odňatia slobody na doživotie.
Skutočnosť, že odsúdený vykonáva trest odňatia slobody v niektorom z ústavov na výkon trestu
odňatia slobody nemá automaticky za následok, že by odsúdený nemal priznané práva. Na druhej
strane podľa § 4 zákona č. 475/2005 z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o výkone trestu odňatia slobody“) má odsúdený niektoré práva
a slobody obmedzené.
1

PRÁVA ODSÚDENÉHO
Podľa § 4 zákona o výkone trestu odňatia slobody je odsúdený počas výkonu trestu povinný
podrobiť sa obmedzeniam tých základných práv a slobôd, ktorých výkon by bol v rozpore s účelom
výkonu trestu alebo ktoré sa nemôžu vzhľadom na výkon trestu uplatniť. Odsúdený je obmedzený
najmä v práve na nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia, slobode pohybu a pobytu, zachovaní
listového tajomstva a tajomstva dopravovaných správ a iných písomností, v práve slobodnej voľby
povolania a v práve na nakladanie s vecami osobnej potreby. Počas výkonu trestu odsúdený nemá
právo na štrajk, slobodne sa zhromažďovať a združovať v spolkoch, spoločnostiach alebo iných
združeniach, zakladať odborové organizácie a združovať sa v nich, slobodne si vybrať lekára a
zdravotnícke zariadenie. Odsúdený nemôže vo výkone trestu zakladať politické strany, politické
hnutia a združovať sa v nich a nemôže vykonávať volené a iné verejné funkcie. Výkon práva odosielať
a prijímať korešpondenciu, balíky a poukazy poštového platobného styku počas výkonu trestu odňatia
slobody odsúdeného zabezpečuje v jeho mene ústav.
Odsúdený, ktorý vykonáva trest odňatia slobody má i naďalej priznané právo na obhajobu.
Jeho realizácia môže byť jednak v trestnej veci, v ktorej mu bol právoplatne uložený trest odňatia
slobody na uplatnenie mimoriadnych opravných prostriedkov (dovolanie a obnova konania) alebo
v trestnom konaní v inej trestnej veci, ktorá nemá súvis s uloženým trestom odňatia slobody, ktorý
odsúdený v danom čase vykonáva.
2

Príspevok je súčasťou projektu VEGA 1/0542/17 – „Hodnotenie implementácie a budúceho vývoja
sankčného mechanizmu po 10 rokoch účinnosti trestných kódexov v SR“
1
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Kým prejdeme k jednotlivým aspektom realizácie práva na obhajobu odsúdenými
vykonávajúcimi trest odňatia slobody, pre komplexnosť je vhodné stručne rozobrať, aké práva
priznáva odsúdeným zákon o výkone trestu odňatia slobody, ktoré majú bezpochyby súvzťažnosť
s právom na obhajobu.
Ide o právo odsúdeného prijímať a na vlastné náklady odosielať písomné správy v listinnej
podobe (ďalej len „korešpondencia“) v zásade bez obmedzenia. Nahliadnuť do korešpondencie
odsúdeného má ale právo riaditeľ ústavu alebo ním určený príslušník zboru; pritom je oprávnený
oboznámiť sa s jej obsahom. Ústav na výkon trestu odňatia slobody je povinný zadržať
korešpondenciu, ak obsahuje informáciu s hanlivým obsahom, informáciu, ktorá môže narušiť účel
výkonu trestu, alebo vec alebo jej obsah zakladá podozrenie z páchania trestnej činnosti.
Ako zásadné možno považovať neprípustnosť nahliadnutia do korešpondencie odsúdeného,
ak je zrejmé, že ide o korešpondenciu medzi odsúdeným a jeho obhajcom, medzi odsúdeným a
Kanceláriou prezidenta Slovenskej republiky, Národnou radou Slovenskej republiky, Úradom vlády
Slovenskej republiky, Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),
Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky alebo verejným ochrancom práv, medzi odsúdeným a
štátnymi orgánmi Slovenskej republiky, ktoré sú príslušné na prejednanie podnetov alebo sťažností
týkajúcich sa ochrany ľudských práv, ako aj medzi odsúdeným a medzinárodnými orgánmi a
medzinárodnými organizáciami, ktoré sú podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika
viazaná, príslušné na prejednanie podnetov alebo sťažností týkajúcich sa ochrany ľudských práv,
medzi odsúdeným a súdom, zaslanú odsúdenému diplomatickou misiou alebo konzulárnym úradom
cudzieho štátu.
Pre zachovanie možnosti nemajetného odsúdeného vykonať svoje právo podať písomné
podanie (vo všeobecnom slova zmysle) zákon o výkone trestu odňatia slobody ustanovuje, že ak
odsúdený nemá peňažné prostriedky, ústav zabezpečí na vlastné náklady odoslanie dvoch kusov
korešpondencie za kalendárny mesiac. Ak je odsúdený negramotný alebo nevidiaci, ústav je dokonca
povinný na jeho požiadanie zabezpečiť napísanie a prečítanie korešpondencie.
S realizáciou práv odsúdeného je zaiste spojené aj právo odsúdeného telefonovať, na čo má
právo najmenej dvakrát za kalendárny mesiac v trvaní najmenej 20 minút v čase určenom v ústavnom
poriadku prostredníctvom telefónneho zariadenia umiestneného v ústave najviac piatim blízkym
osobám, ktorých meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo uvedie vo svojej písomnej žiadosti.
Riaditeľ ústavu môže v odôvodnených prípadoch povoliť odsúdenému telefonovať aj s inou ako
blízkou osobou (napríklad so svojím advokátom, ktorý ho zastupuje v civilnom konaní). Odsúdený
môže s obhajcom telefonovať raz za kalendárny týždeň, pričom na písomnú žiadosť odsúdeného
môže riaditeľ ústavu v odôvodnených prípadoch povoliť odsúdenému telefonovať obhajcovi aj
častejšie.
Ústav je oprávnený monitorovať a zaznamenávať obsah telefonického hovoru odsúdeného
na účel plnenia úloh na úseku boja proti terorizmu a organizovanému zločinu, zabrániť mareniu účelu
výkonu trestu odňatia slobody, odhaľovania a objasňovania trestných činov a zabezpečenia ochrany
verejného poriadku a bezpečnosti v objektoch, ktorých ochranu zabezpečuje zbor. Monitorovanie a
zaznamenávanie obsahu telefonického hovoru odsúdeného ale nie je prípustné na telefonovanie
odsúdeného s jeho obhajcom.
Samozrejme okrem práva odsúdeného hovoriť so svojím obhajcom bez prítomnosti tretej
osoby v podstate bez obmedzenia, zákon o výkone trestu odňatia slobody upravuje v § 38 aj styk
odsúdeného s advokátom, prípadne inou osobou. Odsúdený má právo na poskytovanie právnej
pomoci advokátom alebo inou osobou, ktorá ho zastupuje v inej právnej veci, ktorá môže v medziach
svojho splnomocnenia korešpondovať a hovoriť s odsúdeným. Rozhovor medzi odsúdeným a
advokátom alebo inou osobou, ktorá ho zastupuje v inej právnej veci, sa môže uskutočniť len v čase
a rozsahu nenarúšajúcom ústavný poriadok. Riaditeľ ústavu určí podmienky a spôsob vykonania
rozhovoru a zabezpečí, aby určený príslušník zboru rozhovor medzi odsúdeným a advokátom videl,
nie však počul. Pri rozhovore medzi odsúdeným a inou osobou (teda nie advokátom), ktorá ho
zastupuje v inej právnej veci, riaditeľ ústavu zabezpečí, aby bol určený príslušník zboru pri rozhovore
prítomný a tento videl a počul jeho obsah. V ústave sa určí osobitná miestnosť na rozhovor
odsúdeného s advokátom alebo inou osobou. V prípade, ak advokát alebo iná osoba odsúdeného
obhajuje alebo zastupuje, musí sa vždy preukázať písomným plnomocenstvom na zastupovanie,
prípadne opatrením súdu o ustanovení obhajcu ex offo. O špecifický prípad ide vtedy, ak odsúdený
napíše konkrétnemu advokátovi list s tým, že ho požiada o návštevu (poradu) v ústave na výkon trestu
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odňatia slobody za účelom prevzatia jeho prípadu (a to trestnej veci alebo aj civilnej veci). V takom
prípade sa spravidla príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže požiada, aby dal podpísať
plnomocenstvo advokáta aspoň na predmetnú jednu poradu v daný deň, aby mal ústav, ako aj
advokát podklad na realizáciu porady s odsúdeným.
U odsúdeného, proti ktorému sa vedie trestné stíhanie, je splnený dôvod väzby a súd
rozhodol o uložení obmedzení podľa § 84 Trestného poriadku, sa na korešpondovanie, návštevy a
rozhovor odsúdeného s inou osobou, ktorá ho zastupuje v inej právnej veci, alebo advokátom, ktorý
ho zastupuje v inej právnej veci, vyžaduje predchádzajúci súhlas príslušného orgánu činného v
trestnom konaní alebo súdu, ktorý si môže vyhradiť svoju prítomnosť. Takýto postup sa uplatní aj na
odsúdeného, proti ktorému sa vedie trestné stíhanie, voči ktorému podal prokurátor návrh na
obmedzenie vo výkone trestu podľa § 84 Trestného poriadku z dôvodov väzby podľa § 71 ods. 1
písm. b) alebo ods. 2 písm. b) Trestného poriadku, a to do právoplatnosti rozhodnutia o návrhu
prokurátora.
VPLYV VÝKONU TRESTU NA REALIZÁCIU PRÁVA NA OBHAJOBU
Ako som uviedol vyššie, odsúdený, ktorý vykonáva trest odňatia slobody má i naďalej
formálne priznané právo na obhajobu tak, ako je ustanovené v Trestnom poriadku, Ústave Slovenskej
republiky, Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd a pod. Do úvahy prichádzajú dve
situácie, kedy odsúdený môže realizovať právo na obhajobu. Jednak to môže byť v trestnej veci,
v ktorej mu bol právoplatne uložený trest odňatia slobody, ktorý práve vykonáva a mieni podať jeden
z mimoriadnych opravných prostriedkov, teda dovolanie (podľa § 368 a nasl. Trestného poriadku)
alebo návrh na povolenie obnovy konania (podľa § 393 a nasl. Trestného poriadku). Alebo odsúdený
realizuje svoje právo na obhajobu v trestnom konaní v inej trestnej veci, ktorá nemá súvis s uloženým
trestom odňatia slobody, ktorý odsúdený v danom čase vykonáva. Ako súčasť práva na obhajobu
možno určite zaradiť aj právo odsúdeného žiadať o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia
slobody.
Právo na obhajobu predstavuje celý rad po sebe idúcich právnych postupov, ktoré sa
prelínajú celým trestným konaním. Jedná sa o vytvorenie podmienok pre plné a riadne uplatnenie
procesných práv obvineného a jeho obhajobu a zákonný postup pri reakcii orgánov činných
v trestnom konaní a súdu na uplatnenie každého obhajovacieho práva v jednotlivých fázach trestného
konania.2 Je nepochybné, že odsúdený vo výkone trestu odňatia slobody má fakticky obmedzené
možnosti na realizáciu svojej obhajoby, teda možnosti vyhľadávať dôkazy, svedkov, listiny a iné
právne a vecné argumenty. Obvinený vo všeobecnosti má právo na možnosť prípravy svojej
obhajoby. Možnosťou prípravy obhajoby je vytvorenie podmienok obvinenému, za ktorých má reálny
– skutočný priestor na jej nerušenú prípravu. Inými slovami, obvinený musí mať aspoň možnosť
predniesť svoju obhajobnú argumentáciu, čo však ale automaticky neznamená, že súčasťou práva
na obhajobu je záruka, že bude rozhodnuté podľa jeho predstáv. Samotná možnosť prípravy obhajoby
zahŕňa v sebe viaceré aspekty, ako napríklad právo na kontakt s obhajcom, právo na nahliadnutie do
spisu.3 V tejto súvislosti dávam do pozornosti aj nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp. zn.
III. ÚS 256/03, podľa ktorého „...Porušením práva na obhajobu obsiahnutého v čl. 50 ods. 3 Ústavy
slovenskej republiky je, ak obvinený alebo odsúdený nemá prístup ku všetkým právnym predpisom
publikovaným v Zbierke zákonov SR v takom rozsahu a čase, ako potrebuje na svoju obhajobu.“4
Odsúdený vo výkone trestu odňatia slobody v slovenských ústavoch na výkon trestu odňatia
slobody nemajú žiadny prístup na internet, ktorý v súčasnej dobe inak výrazným spôsobom otvára
možnosti aj vo vzťahu realizácie práva na obhajobu.5 V tejto súvislosti je pre zaujímavosť vhodné
spomenúť rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva zo 17. januára 2017 vo veci Jankovskis
proti Litve (sťažnosť č. 21575/08)6, ktorý sa týkal prístupu odsúdeného na internet v súvislosti so
3

Uznesenie Najvyššieho súdu SR zo dňa 26.10.2011, sp. zn. 1 Tdo V 19/2011
K tomu pozri SVÁK, J.: Ochrana ľudských práv (z pohľadu judikatúry a doktríny štrasburských
orgánov ochrany
práv. Poradca podnikateľa, s.r.o., Žilina, 2003, str. 409 a nasl. ISBN: 8088931193
4 Pozri: Nález Ústavného súdu SR, sp. zn. III. ÚS 256/03.
5 Napríklad v Estónsku majú odsúdení prístup na internet za určitých podmienok.
6 Pozri aj rozsudok ESĽP Kalda v. Estónsku (sťažnosť č. 17429/10)
2
3
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vzdelávaním. Rozsudkom Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) v tejto veci jednomyseľne
rozhodol, že došlo k porušeniu čl. 10 (sloboda prejavu) Dohovoru o ochrane ľudských práv a
základných slobôd. Predmetná vec sa týkala žiadosti sťažovateľa, v tom čase vo výkone trestu
odňatia slobody, s ktorou sa obrátil na ministerstvo školstva a žiadal o informácie týkajúce sa možnosti
univerzitného štúdia práva. Ministerstvo sťažovateľa odkázalo na príslušnú webovú stránku v správe
ministerstva. Zariadenie, v ktorom si sťažovateľ vykonával svoj trest odňatia slobody, mu však prístup
na internet neumožnilo. ESĽP konštatoval, že vnútroštátne orgány a súdy sa v zásade sústredili iba
na zákaz prístupu na internet ako taký bez toho, aby preskúmali tvrdenie sťažovateľa, že prístup k
danej stránke bol nevyhnutný z pohľadu jeho vzdelávania. ESĽP ďalej uviedol, že vnútroštátne orgány
vôbec nezvážili možnosť poskytnúť sťažovateľovi obmedzený alebo kontrolovaný prístup na internet
– k stránke štátnej inštitúcie, ktorá len ťažko mohla predstavovať bezpečnostné riziko. 7 Zaujímavé je
v tejto súvislosti čiastočne odcitovať aj odôvodnenie rozhodnutia Ústavného súdu Českej republiky
sp. zn.: II.ÚS 2856/17 zo dňa 21. 11. 2017: „Rozumné a objektivní důvody však Evropský soud pro
lidská práva neshledal v případě Kalda proti Estonsku (rozsudek ze dne 19. 1. 2016, stížnost č.
17429/10), neboť mají-li vězni v Estonsku přístup k internetu (což však Úmluva vězňům obecně
nezaručuje), nelze bez dalšího určovat, že právní informace mohou osoby omezené trestem odnětí
svobody čerpat například jen z oficiálních právních databází. Stejně tak není podle Evropského soudu
pro lidská práva přiměřené bránit osobě ve výkonu trestu odnětí svobody v přístupu ke konkrétní
internetové stránce obsahující seznam studijních programů garantovaných univerzitou (srov.
rozsudek ze 17. 1. 2017 ve věci Jankovskis proti Litvě, stížnost č. 21575/08). Jak podle Ústavního
soudu vidno, přístup k internetu není osobám ve výkonu trestu Úmluvou ani judikaturou Evropského
soudu pro lidská práva garantován bez dalšího, jelikož svůj význam může mít například i režim toho
kterého zařízení, v němž jsou konkrétní podmínky výkonu trestu realizovány. Pokud však osoby
omezené na svobodě přístup k internetu mají, nemůže jim být obsah zobrazovaných informací
neracionálně omezován. K takové situaci nicméně v případě stěžovatele - jak plyne z výše uvedeného
- nedošlo.“
Samozrejme, v tomto kontexte je na mieste uviesť, že v súčasnosti v ústavoch na výkon
trestu odňatia slobody v Slovenskej republike majú odsúdení právo vypožičať si z väzenskej knižnice
knihy podľa vlastného výberu, medzi ktorými by zaiste mala byť zaradená aj odborná právnická
literatúra, najmä v oblasti trestného práva, prípadne zbierky súdnych rozhodnutí. Je ale potrebné tiež
konštatovať, že v súčasnosti, keď je množstvo rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva,
Súdneho dvora Európskej únie, ako aj rozsiahle právo Európskej únie, čo kapacitne nie je možné
poňať v knižniciach jednotlivých ústavov, je pre plné uplatnenie práv odsúdeného umožniť mu prístup
ku všetkým týmto informáciám.
Ďalším výrazným uľahčením písania právnych podaní odsúdenými by bola možnosť
odsúdených používania počítačov aspoň na písanie dokumentov a na tlačenie podaní. V praxi
orgánov činných v trestnom konaní, súdov, ale aj advokátov je väčšina podaní odsúdených písaná
ručne písaným písmom, čo niekedy spôsobuje komplikácie, ak je písmo zle čitateľné. Rovnako je
problém pri vyhotovovaní fotokópii takýchto podaní. Len málo podaní odsúdených je písaných
paličkovým písmom. Možnosť odsúdených písať podania, ale aj korešpodenciu napríklad s obhajcom
na počítači, by nepochybne uľahčilo prácu orgánov činných v trestnom konaní, súdov, ale aj obhajcov
vo vzťahu k odsúdeným.
Možno konštatovať, že isté základné právne informácie môže odsúdeným poskytnúť
príslušný pedagóg v ústave. V žiadnom prípade to ale nenahradí kvalifikovanú právnu konzultáciu
s advokátom.
Aj vzhľadom na vyššie naznačené výrazné obmedzenia vo výkone trestu odňatia slobody je
úplne prirodzené, že ak je osobe, ktorá vykonáva trest odňatia slobody v ústave na výkon trestu
odňatia slobody, vznesené obvinenie za trestný čin, podľa § 37 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku to
napĺňa jeden z dôvodov povinnej obhajoby. Rovnako je to aj v prípade, ak ide o konanie
o mimoriadnych opravných prostriedkoch a odsúdený je vo výkone trestu odňatia slobody (§ 38 ods.
2 písm. a) Trestného poriadku). Trestný poriadok ale taxatívne vymedzuje v § 37 a § 38 prípady, kedy
Pozri k tomu informáciu na stránke:
https://www.ustavnysud.sk/documents/10182/25351067/ESLP+7.pdf/c7d00804-5b7b-4a86-afe6021b9ad51071
7
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obvinený v záujme jeho ústavného práva na právnu ochranu a práva na obhajobu (pozri aj Článok 6
ods. 3 písm. c) Dohovoru) obhajcu mať musí. Ide o zabezpečenie práva na obhajobu v prípadoch,
keď by inak mohlo byť úplne uplatnenie práva na obhajobu sťažené. Takéto prípady Trestný poriadok
všeobecne pomenúva pojmom povinná obhajoba. Obvinený musí mať v týchto taxatívne
vypočítaných prípadoch obhajcu od doby, kedy vznikol dôvod povinnej obhajoby. Ak je tento dôvod
povinnej obhajoby daný už od vznesenia obvinenia, musí mať obvinený obhajcu od vznesenia
obvinenia.8 Ak má obvinený niekoľko trestných stíhaní a v každom z nich je daný niektorý z dôvodov
povinnej obhajoby, musí mať obvinený obhajcu v každom samostatnom trestnom konaní. V prípade,
ak nastane jeden z dôvodov povinnej obhajoby a obvinený si nezvolí obhajcu podľa § 39 Trestného
poriadku, musí mu byť obhajca bezodkladne ustanovený v zmysle § 40 Trestného poriadku. Ak je
obvinený vo výkone trestu odňatia slobody jeho plnohodnotné uplatnenie práva na obhajobu je
výrazne sťažené, ako napríklad možnosť vyhľadávať dôkazy. Z uvedeného dôvodu je na riadne
naplnenie práva na obhajobu obvineného v týchto prípadoch povinná obhajoba aj s pomocou
obhajcu, ktorého ingerencia v obhajobe takejto osoby sanuje obmedzenia, ktoré výkon trestu odňatia
slobody spôsobuje.
V prípade, ak policajt osobe, ktorá je vo výkone trestu odňatia slobody, vznesie obvinenie,
zároveň s uznesením o vznesením obvinenia tejto osobe pošle aj výzvu na zvolenie si obhajcu alebo
oznámenie, že si obhajcu nevolí, a teda v takom prípade by mu bol obhajca ustanovený súdom.
Trošku zložitejšia situácia je ale pri uplatnení, podaní, mimoriadnych opravných prostriedkov
odsúdeným vo výkone trestu odňatia slobody. Návrh na povolenie obnovy konania vo väčšine
prípadov píšu odsúdení sami a po doručení tohto návrhu na príslušný súd ich tento vyzve na zvolenie
si obhajcu alebo oznámenie, že si obhajcu nevolia. V prípade, ak odsúdený mieni podať dovolanie je
situácia komplikovanejšia, pretože podľa § 373 ods. 3 Trestného poriadku môže podať odsúdený
dovolanie len prostredníctvom obhajcu. V praxi ale častokrát napriek tomu odsúdení podávajú
dovolania sami, pretože v čase, keď sa rozhodnú dovolanie podať, obhajcu nemajú a ani nemajú
veľmi možnosť s obhajcom podanie dovolania konzultovať, pretože v danom čase už väčšinou
obhajcu nemajú, keďže trestné stíhanie skončilo právoplatným rozhodnutím, a teda aj obhajoba.
Trestný poriadok rieši aj takéto situácie v ustanovení § 373 ods. 3 Trestného poriadku, podľa ktorého,
ak obvinený podal dovolanie inak ako prostredníctvom obhajcu, súd, ktorý rozhodol vo veci v prvom
stupni, poučí dovolateľa o tom, že musí podať dovolanie len prostredníctvom obhajcu a určí mu
primeranú lehotu na odstránenie tohto nedostatku s tým, že ak táto lehota márne uplynie, predloží
vec na ďalšie konanie dovolaciemu súdu.
4

ZÁVER
Príspevok predstavuje isté zamyslenie nad mierou obmedzenia práva na obhajobu osoby,
ktorá vykonáva trest odňatia slobody v ústave na výkon trestu odňatia slobody. Vychádzajúc z vyššie
uvedenej analýzy možno konštatovať, že Trestný poriadok garantuje realizáciu práva na obhajobu
odsúdeným v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody najmä tým, že to predstavuje dôvod povinnej
obhajoby, teda v prípade trestného stíhania takejto osoby, alebo konania o mimoriadnych opravných
prostriedkoch, takáto osoba musí mať obhajcu. Na druhej strane je ale možné konštatovať, že by bolo
možné umožniť odsúdeným vo výkone trestu odňatia slobody aj širšiu mieru realizácie práva na
obhajobu, ako príklad je poskytnúť im obmedzený prístup na internet, ako sa poskytuje napríklad
v Estónsku v ústavoch odsúdeným vo výkone trestu odňatia slobody. Rovnako by mali mať odsúdení
možnosť písať podania na počítači a možnosť dokumenty vytlačiť. Právo telefonovať so svojím
obhajcom je potrebné hodnotiť veľmi pozitívne. Technicky ale môže byť komplikované pre
odsúdeného, ak chce skúsiť zavolať rôznym advokátom za účelom dohodnutia si prevzatia veci,
prípadne návštevy, najmä pokiaľ nemá prístup na internet, nemá možnosť získať telefónne čísla.
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MÔŽE ZA PREPLNENOSŤ VÄZNÍC LEN ROZHODOVACIA
ČINNOSŤ SÚDOV? 1
Jozef Griger, Jakub Ľorko
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Univerzita Komenského
v Bratislave, Právnická fakulta
Abstract: Prisons overcrowding is a restriction to the address imprisonment and presents an essential
risk factor of prisonisation. In this paper, authors try to find the causes of this condition and refute
some myths with the available data.
Abstrakt: Preplnenosť väzníc je prekážkou adresného výkonu trestu odňatia slobody a predstavuje
základný rizikový faktor prizonizácie. V príspevku sa autori snažia hľadať príčiny tohto stavu a na
základe dostupných údajov vyvracajú niektoré mýty.
Kľúčové slová: väznice, súd, odsúdený, trest odňatia slobody.
Key words: prisons, court, convicted offender, imprisonment.
ÚVOD
Stav väzenstva je vonkajším (finálnym) prejavom stavu trestnej politiky štátu tak počtom
väznených osôb, ako aj spôsobom výkonu legálneho obmedzenia osobnej slobody, v ktorom sa
prejavujú všetky hodnoty, myšlienky a tradície spoločnosti. V prostredí zápasu kumulovaného „zla“ a
napĺňania účelu výkonu väzby a najmä výkonu trestu odňatia slobody (VTOS) osobitne a negatívne
pôsobí fenomén preplnenosti väzníc. Ide o pretrvávajúci problém väzenských systémov v celej
Európe. Účelom tohto príspevku je okrem sumarizácie negatívnych dopadov preplnenosti väzníc
poukázať na štrukturálny charakter preplnenosti väzníc a rozdielnosť metodiky jej vykazovania. V
kľúčovej časti príspevku sme sa s využitím kvantitatívnych výskumných metód snažili odkryť príčiny
tohto fenoménu a potvrdiť alebo vyvrátiť tvrdenie bežné nielen v laickej verejnosti, že za preplnenosť
väzníc môže rozhodovacia činnosť súdov – nízke využívanie existujúcej palety alternatívnych trestov.
1

PROBLÉMY SÚVISIACE S PREPLNENOSŤOU VÄZNÍC
Skutočnosť, že vo väzenskom zariadení je umiestnení vyšší počet väzňov, než na aký bolo
naprojektované, má dopad nielen na väznené osoby (stiesnené a nehygienické pomery; neustály
nedostatok súkromia), ale nepriamo aj na celú spoločnosť. Hoci sa môže zdať, že preplnenosť väzníc
je len problémom väzenskej služby, ide o štrukturálny problém, ktorý priamo alebo nepriamo
ovplyvňuje okrem väzenstva aj viaceré funkcie štátu. Preplnenosť väznice má vplyv na:
1. zhoršenie vnútornej bezpečnosti väznice, riziko zvýšeného násilného správania medzi
väzňami a medzi väzňami a väzenským personálom;
2. zvyšovanie negatívnych vplyvov väzenského prostredia na väznenú osobu (druhý
väzenský život, radikalizácia, čierny obchod, šírenie kriminálnej infekcie);
3. znižovanie preventívneho účinku trestu – obmedzené možnosti resocializačných aktivít,
obmedzené možnosti rozvoja pozitívnych osobných kontaktov s rodinou a organizáciami
postpenitenciárnej starostlivosti;
4. zvyšovanie finančných nákladov na zabezpečenie väzenstva,2
2

Príspevok je financovaný z prostriedkov projektu VEGA 1/0542/17 – „Hodnotenie implementácie a
budúceho vývoja sankčného mechanizmu po 10 rokoch účinnosti trestných kódexov v SR“.
2 Napríklad bežné výdavky na 1 väznenú osobu za deň sú podľa Ročenky Zboru väzenskej a justičnej
stráže za rok 2017 v Slovenskej republike vo výške 43,72 Eur; dostupné online:
http://www.zvjs.sk/dokumenty/rocenky/Ro%C4%8Denka%202017%20%20-%20final.pdf
1
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5.

vytváranie prekážok vydania na trestné stíhanie alebo na výkon trestu odňatia
slobody medzi členskými štátmi Európskej únie.3

Metodika hodnotenia preplnenosti väznice a väzenského systému
Pri regionálnom (európskom) skúmaní fenoménu preplnenosti väzníc zistíme existenciu
významných rozdielov v metódach výpočtu preplnenosti väzníc používaných členskými štátmi Rady
Európy. Rovnako zistíme, že neexistujú medzinárodne dohodnuté presné definície toho, čo
predstavuje preplnenie.
Výročné správy Rady Európy o trestnej štatistike SPACE I4 vykazujú preplnenosť pomerom
počtu väznených osôb a počtu dostupných miest vo väzniciach (kapacít väzníc) – t.j. ako počet
väznených osôb na 100 dostupných miest. Za preplnenú sa tak považuje väznica, ktorá dosahuje
hodnotu vyššiu ako 100. Nedostatok tohto výpočtu je však skutočnosť, že počet dostupných miest vo
väzniciach - kapacita väzníc sa v členských štátoch Rady Európy vypočítava odlišne (všeobecne
garantovaná minimálna obytná plocha na 1 väzňa je rôzna – od 3 m2 – 14 m2) a štatistiky SPACE sa
spoliehajú len na informácie poskytnuté každou krajinou. Tento nedostatok sa snaží svojou činnosťou
odstrániť Európsky výbor na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania
alebo trestania (CPT).5 Od roku 1990 CPT vo veľkom množstve správ z návštev rozvíjala a
uplatňovala minimálne normy, pokiaľ ide o obytný (životný) priestor, ktorý by mal byť poskytovaný
väznenej osobe v cele alebo izbe. Tieto štandardy boli ako ucelený dokument publikované 15.
decembra 2015 ako „Obytná plocha za väzňov vo väzenských zariadeniach: štandardy CPT“.6
Minimálna obytná plocha na 1 väzňa by mala podľa štandardov CPT dosahovať 6 m2 obytnej plochy
pri jednomiestnej cele alebo izbe, resp. 4 m2 obytnej plochy pri viacmiestnej cele alebo izbe.
Odlišným spôsobom posudzovania preplnenosti väzníc sa vydal Európsky súd pre ľudské
práva, ktorý neposudzuje preplnenosť „mechanicky“, ale v kontexte článku 3 Dohovoru o ochrane
ľudských práv a základných slobôd (zákaz mučenia). ESĽP vo svojej početnej judikatúre venujúcej
sa článku 3 Dohovoru zdôraznil, že pre konštatovanie o preplnenosti väznice, ktoré môže vykazovať
znaky mučenia, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania, nie sú štvorcové
metre obytnej plochy pripadajúcej na 1 väzňa jediným relevantným faktorom, ale mali by sa hodnotiť
aj kumulatívne účinky materiálnych a iných podmienok zadržania a najmä možnosť voľného pohybu
a času stráveného mimo cely alebo izby. ESĽP však zároveň konštatoval, že „hranicou“ obytnej
plochy na 1 väznenú osobu sú 3 m2 – obytná plocha pod túto hranicu odôvodňuje bez ďalšieho
skúmania porušenie článku 3 Dohovoru.7
Z nášho pohľadu najvyššiu mieru validity dosahujú výsledky hodnotenia preplnenosti na
základe metodiky Európskeho výboru pre problémy kriminality (CDPC), resp. Rady pre
penologickú spoluprácu (PC-CP). V dokumente s názvom „Biela kniha o preplnených väzniciach“
3

Rozsudok Európskeho súdneho dvora v spojených veciach PP-Pál Aranyosi a Robert Cãldararu v
prípadoch C-404/15 a C-659/15, v ktorých súd pripomína, že absolútny zákaz neľudského alebo
ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania je súčasťou základných práv chránených Chartou
základných práv EÚ a orgán, ktorý sa zaoberá európskym zatykačom, musí pred rozhodnutím o
odovzdaní jednotlivca primerane posúdiť všetky riziká neľudského alebo ponižujúceho
zaobchádzania alebo trestania.
4 SPACE (Statistiques Pénales Annuelles du Conseil de l’Europe) poskytuje údaje o uväznení a
trestných inštitúciách v členských štátoch Rady Európy každoročne od roku 1983.
5 CPT predstavuje medzinárodný mimosúdny kontrolný mechanizmus preventívneho charakteru
založený Európskym dohovorom na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho
zaobchádzania alebo trestania (dohovor bol podpísaný 26. novembra 1987). Dohovor nadobudol
platnosť pre Slovenskú republiku 1. septembra 1994.
6 CPT/Inf(2015)44; dostupné online: https://rm.coe.int/16806cc449
7 Napr. Ananyev and Others v. Russia, nos. 42525/07 and 60800/08, 10 January 2012, Torreggiani
and Others v. Italy (nos. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 and
37818/10; 8 January 2013); Vasilescu v. Belgium (no. 64682/12, 25 November 2014); Canali v.
France (no. 40119/09, 25 April 2013); Mandić and Jović v. Slovenia (nos. 5774/10 and 5985/10, 20
October 2011) and Štrucl and others v. Slovenia (nos. 5903/10, 6003/10 and 6544/10, 20 October
2011); Varga and Others v. Hungary (nos. 14097/12, 45135/12, 73712/12, 34001/13, 44055/13, and
64586/13, 10 March 2015); Butko v. Russia (no. 32036/10, 12 November 2015)
3
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publikovanom 28. septembra 20168 sumarizovali doterajšie poznatky o preplnenosti väzníc v Európe
a definovali tzv. ukazovateľ bezprostredného rizika preplnenia väzníc – stav, kedy je väznica
naplnená na viac ako 90% svojej kapacity už indikuje jej preplnenosť. Je to spôsobené tým, že väznica
má zvyčajne niekoľko rôznych oddielov a aj keď celkový počet väzňov je menší ako celková kapacita,
niektoré z jej častí (disciplinárne cely, nástupné oddiely, oddiely pre rôzne diferenciačné skupiny)
môžu byť z dôvodu požiadaviek na oddelené umiestňovanie väznených osôb napoly prázdne, zatiaľ
čo v ostatných oddieloch môže dôjsť k preplneniu. Pri porovnaní údajov z poslednej výročnej správy
Rady Európy o trestnej štatistike SPACE I za rok 2016 vyplýva, že ukazovateľ bezprostredného rizika
preplnenosti väzníc vykazuje až 28 z 52 štátov Rady Európy

ČR (4m2)

Maďarsko (4m2)

Poľsko (3m2)
SPACE

Slovensko
(3,5m2)

Rakúsko(10m2)

CPT

Graf 1: Porovnanie metodík hodnotenia preplnenosti väzníc
Čo môže byť príčinou preplnenosti väzníc na Slovensku?

8

1308

1407

CM(2016)121-add3; dostupné online:
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=090000168069cd8e
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Tab. 1. Kapacita a stav väznených osôb v SR

Graf 2 Vývoj počtu väznených osôb

Graf 3: Registrované trestné činy
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Prečo nám neklesá počet odsúdených vo VTOS, keď dlhodobo klesá registrovaná kriminalita
a čiastočne klesá počet uložených nepodmienečných trestov?

Graf 4: Počet nástupov do VTOS

Graf 4: Počet odsúdených nad 10 rokov

Graf 5: Počet odsúdených do 1 roka
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Je prirodzené, že počet dlhodobých VTOS stúpa. Pozitívnym znakom je, že v roku 2015
skupina prepustených dlhodobých potrestaných osôb začala prevyšovať nad skupinou nástupov
dlhodobých VTOS. Počet krátkodobých VTOS z dlhodobého hľadiska stúpa – paradox – dôvodová
správa k rekodifikovanému trestnému zákonu naznačuje ambíciu znížiť počet krátkodobých trestov,
pretože „v priebehu krátkodobých trestov odňatia slobody nebolo možné úspešne rozvinúť
reedukačné a resocializačné procesy“ a zavádza nové alternatívne tresty.

Štruktúra odsúdených do jedného roka
Z dostupných zdrojov Zboru väzenskej a justičnej stráže vyplýva, že ku 28. februáru 2018 z
približne 8700 odsúdených vo VTOS je odsúdených s trestom odňatia slobody do jedného roka 1304,
čo predstavuje približne 15 % z celkového počtu odsúdených vo VTOS. Najčastejšie sú odsúdení
s trestom odňatia slobody do 1 roka vo VTOS za trestný čin krádeže podľa § 212 Trestného zákona,
a to v 416 prípadoch, čo predstavuje viac ako tretinu odsúdených. Ďalej v poradí sú najčastejšie
páchané trestný čin zanedbania povinnej výživy podľa § 207 Trestného zákona (156 odsúdených)
a trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 Trestného zákona (150 odsúdených).

NEPO

4.1

0
1x
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3x
4x a viac

0
28
1
0
0
2

1x
91
14
0
0
0

súdne trestaní
2x
119
33
4
0
0

3x
87
51
16
3
0

4 a viac
157
126
129
95
344

Tabuľka 1:Štruktúra odsúdených do 1 roka - údaje o predchádzajúcej trestnej činnosti
Aj keď možno už z vyššie uvedeného konštatovať, že mýtus o vysokom počte krátkodobých
nepodmienečných trestov odňatia slobody vyvracia samotný štatistický údaj, že len približne 15 % zo
všetkých odsúdených vo VTOS má uložený trest najviac v dĺžke 1 rok, ďalej v texte bližšie
analyzujeme a zároveň zodpovieme otázku, či za uvádzaný počet „môže“ výlučne rozhodovacia
činnosť súdov.
Nepodmienečný trest odňatia slobody vnímame ako najzávažnejší zásah do práv a slobôd
jednotlivca, preto by k nemu mal súd pri rozhodovaní o druhu trestu pristupovať len ako ku krajnému
riešeniu. Bolo by na dlhšiu odbornú polemiku aký má efekt trest odňatia slobody vo výmere kratšej
ako jeden rok, ale my zastávane názor, že najmä pri prvotrestaných páchateľoch má nepodmienečný
trest odňatia slobody výrazne viac negatívnych účinkov (prizonizácia, kriminálna infekcia, strata práce
a pokles uplatnenia na trhu práce, pretrhnutie rodinných a sociálnych väzieb, atď.) ako pozitívnych
(ochrana spoločnosti, individuálna prevencia) a samotná možnosť nápravy či resocializácie páchateľa
je vzhľadom na obmedzenú dĺžku výkonu trestu výrazne limitovaná. Vzhľadom na uvedené sme
pokladali za významné zistenie, že z celkovej väzenskej populácie je vo VTOS s trestom odňatia
slobody neprevyšujúcim jeden rok len 28 odsúdených, ktorí doposiaľ neboli súdne trestaní. Daná
skutočnosť podľa nášho názoru celkom jasne dementuje a vyvracia mýtus, že súdy môžu primárne
za preplnenosť väzníc. Danú skutočnosť možno vnímať aj ako určitú senzitívnosť súdov pri
individualizácii trestu v zmysle § 34 ods. 4 Trestného zákona, a to vo svetle poskytnutia „druhej šance“
prvotrestaným páchateľom. Veľmi dôležité je pri ukladaní trestu hodnotiť osobu páchateľa, jeho
pomery a možnosť nápravy, a to najmä preto, aby trest, ktorý je páchateľovi ukladaný, odrážal v sebe
najmä jeho minulosť z hľadiska jeho postoja k dodržiavaniu spoločenských noriem, jeho povinností,
ale najmä jeho vývoj z hľadiska páchania trestnej činnosti.9 Tu si dovolíme tvrdiť, vzhľadom na nízky
počet prvotrestaných s krátkodobým nepodmienečným trestom odňatia slobody, že súdy
u prvotrestaných odsúdených prioritne ukladajú podmnienečný trest odňatia slobody prípadne iný
alternatívny trest.
Obdobne ako pri všetkých odsúdených vo VTOS s trestom neprevyšujúcim jeden rok, tak aj
prvotrestaní odsúdení s trestom neprevyšujúcim jeden rok boli najčastejšie odsúdení za spáchanie
trestného činu krádeže podľa § 212 Trestného zákona (7 odsúdení) a druhý najčastejší trestný čin
bolo nebezpečné vyhrážanie podľa § 360 Trestného zákona (5 odsúdení).

BURDA, E., ČENTÉŠ, J., KOLESÁR, J., ZÁHORA, J., a kol. 2010. Trestný zákon. Všeobecná časť.
Komentár. I. diel. 1. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 286.
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Tabuľka 2: Štruktúra prvotrestaných odsúdených do 1 roka
Z vyššie uvedenej tabuľky je zjavné, že odsúdení svojím konaním naplnili nie len základné
skutkové podstaty trestných činov, ale vo viacerých prípadoch aj kvalifikované podstaty trestných
činov, kde je spravidla vyššia sadzba. Predmetná skutočnosť by mohla mať vplyv aj na možnosť voľby
súdu či uloží alebo neuloží trest odňatia slobody, keďže v zmysle § 34 ods. 6 Trestného zákona súd
obligatórne uloží trest odňatia slobody za trestný čin, ktorého horná hranica trestnej sadzby trestu
odňatia slobody ustanovená v osobitnej časti zákona prevyšuje päť rokov. Pri analýze skutkových
podstát vyššie uvedených trestných činov sme dospeli k zisteniu, že v ani pri jednom trestnom čine
horná hranica trestnej sadzby neprevyšovala päť rokov, a teda súd mohol uložiť aj iný trest.
DÔVODY PRÍČIN PREPLNENOSTI A NÁVRHY RIEŠENIA PREPLNENOSTI
Ak za preplnenosť väzníc v podmienkach Slovenskej republiky nemožno viniť sudcov, aké sú
jej reálne príčiny? Na danú otázku podľa nášho názoru nie je možné odpovedať jednoducho, pretože
príčiny preplnenia vidíme v kombináciou viacerých faktorov.
Trestná politika a legislatíva vedúca k nadmernému využívaniu trestného systému (hodnoty,
myšlienky a tradície trestných systémov). Nemalo by sa zabúdať, že názory a hodnoty, ktoré
dodržiavajú tvorcovia rozhodnutí a zákonodarcovia, často súvisia s podobnými názormi a hodnotami
ich voličov. Takéto názory a hodnoty súvisiace s trestnou činnosťou a trestaním môžu mať charakter,
ktorý neumožňuje zníženie väzenskej populácie a nevedie k riešeniu problému preplnenia väzníc.
Takéto názory, samozrejme v rámci hraníc ochrany ľudských práv, musia byť rešpektované ako
súčasť demokratického pluralizmu. Vo všeobecnosti možno povedať, že verejnosť vníma ako prioritnú
úlohu väzenstva trestanie páchateľov trestných činov a nie ich nápravu a resocializáciu a pokiaľ sa
dané nastavenie spoločnosti nezmení, pravdepodobne nebude ani dostatočná politická vôľa na
systémové zmeny v oblasti trestnej politiky, ktoré by viedli k naplneniu restoratívnej justície a nie len
k jej deklarovaniu v rámci dôvodových správ či politických vyhlásení.
Určité vodítko ako sa vyrovnať s problémom preplnenosti väzníc poskytuje odporúčanie č. R
(99) 22 Výboru ministrov o preplnenosti väzníc a náraste väzenskej populácie, ktorého podstatou je
prehodnotenie existujúcej legislatívy a praxe týkajúcej sa nariaďovania väzby v prípravnom konaní a
výkonu trestu, ako aj celej škály možných trestov, ktoré sa nespájajú s odňatím slobody. Predmetné
odporúčanie možno zhrnúť do nasledujúcich bodov:
a) Pozbavenie osobnej slobody len v prípade, ak by závažnosť trestného činu v kombinácii so
zohľadnením jednotlivých okolností prípadu spôsobila, že akákoľvek iná sankcia alebo opatrenie je
zjavne neprimerané. Aj keď je tento názor vo veľkej miere akceptovaný, jeho výklad sa líši, čo môže
viesť k odlišným transpozíciám do konkrétnych opatrení a pravidiel v rôznych právnych systémoch.
V rovine de lege ferenda možno uvažovať o viacerých zmenách v Trestnom zákone, napr. pri
zásadách ukladania trestov - stanovenie podmienok za ktorých súd môže (nie musí!) uložiť trest
odňatia slobody, rozšírenie možností uloženia podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody
a uloženia podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom,
5
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benevolentnejšie podmienky na ukladanie alternatívnych trestov – trest povinnej práce, peňažný trest
a trest domáceho väzenia (aj na zločiny, vyššie sadzby, možnosť premeny na iný alternatívny trest);
b) Revízia trestného práva, dekriminalizácia a alternatívy trestného konania - správanie môže
byť v spoločnosti eticky veľmi sporné, nemalo by však byť často riešené trestnou sankciou a ešte
menej často trestom odňatia slobody. Dekriminalizácia nemusí nutne znamenať, že určité správanie
je právne alebo morálne, ale znamená navrhnúť reakcie, ktoré sú úplne alebo čiastočne mimo
trestného konania. V podstate by mal byť sledovaný cieľ, aby sa čo najviac drobných delikventov
nebolo riešených v rámci trestného konania alebo aby sa prinajmenšom nedostali do väzenského
systému. Čiastkovým riešením je skrátenie trvania sankcií najmä pri trestných činoch s drakonickými
sadzbami trestov, kde je miera ohrozenia spoločnosti malá a možnosť nápravy páchateľa inými
prostriedkami vysoká (napr. pri drogových trestných činov nahradiť trest odňatia slobody obligatórnym
liečením drogovej závislosti);
c) Amnestia a jej „neadresnosť“ - absencia prípravy na prepustenie z VTOS spolu s
nedostatkom vhodných externých postpenitenciárnych možností nesú riziko návratu veľkej časti
prepustených odsúdených späť v krátkom časovom období;
d) Prevencia a riešenie recidívy – potreba vyvinúť úsilie na úspešnú prípravu na prepustenie
a sociálnu reintegráciu bývalých väzňov – zlepšujú sa vzdelávacie a zamestnanecké zručnosti.
Spolupráca s rodinami páchateľov a ich priamym sociálnym prostredím. Osobitná pozornosť by sa
mala venovať situácii väzňov bezprostredne po prepustení, pretože toto obdobie je rozhodujúce pre
ich návrat na „správnu cestu“, tu absentuje najmä užšie prepojenie penitenciárnej
a postpenitenciárnej starostlivosti. Vnútroštátne orgány by mali súčasne skúmať, do akej miery je
obmedzenie osobnej slobody nápomocné pri riešení trestnej činnosti a do akej miery sú tí, ktorí sú
prepustení, pripravení na opätovné začlenenie sa do spoločnosti a na to, aby viedli život bez páchania
trestnej činnosti;
e) Súdržnosť úloh a cieľov jednotlivých aktérov v trestnej politike (začatie dialógu medzi
sudcami, prokurátormi, zákonodarcami, rozhodovacími orgánmi a väzenskými a probačnými službami
s cieľom dohodnúť sa na dlhodobých národných stratégiách a konkrétnych opatreniach na riešenie
preplnenia väzníc);
f) Práca s médiami a verejnou mienkou - každá veľká trestnoprávna reforma by mala byť
starostlivo naplánovaná vopred a vysvetlená médiám a verejnosti vrátane jej finančných a iných
dôsledkov s cieľom hľadať verejnú podporu a porozumenie. Médiá a verejnosť by sa mali pravidelne
oboznamovať, pokiaľ ide o pokrok v reforme, aby sa čo najviac zabránilo verejnému napätiu – v rámci
trestnej politiky by sa mali vytvárať stratégie a príležitosti na komunikáciu s verejnosťou, čo zahŕňa
napr. verejné stretnutia, dni otvorených dverí a využívanie sociálnych médií a ďalšej priamej
komunikácie s verejnosťou.
ZÁVER
Preplnenosť väzníc nie je len problémom väzenskej služby. Preplnenosť väzníc je
štrukturálnym problémom, ktorý priamo či nepriamo ovplyvňuje viacero funkcií štátu. Pri odhaľovaní
príčin preplnenosti väzníc sme dospeli k záveru, že tvrdenie, že za preplnenosť väzníc môže
rozhodovacia činnosť sudcov nie je argumentačne podložené a možno ho označiť ako nepravdivé.
Exaktne však nie je možné odpovedať jednoducho na otázku prečo dochádza k preplneniu väzníc
v Slovenskej republike, pretože príčiny preplnenia sú kombináciou viacerých faktorov na úrovni
legislatívnej, súdnej a výkonnej a podľa nášho názoru tu možno zaradiť najmä legislatívu vedúcu k
nadmernému využívaniu trestného systému, absenciu štandardizovaných programov vo VTOS
zameraných na konkrétne druhy trestných činov s presahom do postpenitenciárnej oblasti,
(ne)prepojenie penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti, problémy osôb prepustených z
VTOS – zadlženosť, prekážky na trhu práce a nastavenie podmienok pre uloženie vybraných
alternatívnych trestov.
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HMOTNOPRÁVNE ASPEKTY ZÁSADY NE BIS IN IDEM1
Stanislav Mihálik
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Abstrakt: Autor sa v článku zaoberá problémami spojenými s použitím zásady ne bis in idem v rovine
trestného práva hmotného. Osobitne sa venuje použitiu kvalifikovaných skutkových podstát najmä so
zameraním na prípady, kedy je to vzhľadom na osobitné kvalifikačné pojmy nanajvýš sporné. Článok
je vo významnej miere venovaný aplikačnej praxi a konkrétnym prípadom, autor sa opiera aj o názory
doktríny. Cieľom príspevku je poukázať na význam danej zásady z hľadiska ukladania trestu, na
problémy spojené s osobitnými kvalifikačnými pojmami a najmä na to, že by mali osobitné kvalifikačné
pojmy trestné konanie zjednodušiť, nie vytvárať ďalšie otázky.
Kľúčové slová: trestný čin, zásada ne bis in idem, kvalifikovaná skutková podstata trestného činu,
osobitné kvalifikačné pojmy, trestanie.
Abstract: The author deals with issues related to the use of the ne bis in idem principle in the area of
substantive criminal law. In particular, he describes the use of qualified subject matters especially in
cases where it is highly controversial because of the specific qualification terms. The article is devoted
to the application practice and individual cases, the author also uses the views of the doctrine. The
aim of the article is to point out at the importance of the ne bis in idem principle in terms of punishing,
at problems linked with specific qualification terms and, in particular, that specific qualified terms
should simplify criminal proceedings, not to bring further questions.
Key words: criminal offence, ne bis in idem principle, qualified subject matter, specific qualification
terms, punishing.
ÚVODOM
Trestné právo je plné inštitútov, ktoré budú napriek dlhodobému historickému vývoju stále
vyvolávať v aplikačnej rovine určitú mieru kontroverzie. Takýmto inštitútom je nepochybne aj prejav
zásady ne bis in idem v rovine hmotného práva, teda zásada zákazu dvojitého pričítania.
Z historického hľadiska nejde o inštitút nový, v rôznych podobách je súčasťou pozitívnoprávnej
úpravy na území Slovenskej republiky už po dlhé desaťročia. Ako si ukážeme aj v texte nižšie,
predmetná zásada je úzko spojená s osobitnými priťažujúcimi okolnosťami, ale aj všeobecne
poľahčujúcimi a priťažujúcimi okolnosťami. Samotný význam zákazu dvojitého pričítania
v pozitívnoprávnej forme je oveľa širší a praktickejší, ako by sa mohlo na prvé prečítanie zdať. Všetko
uvedené je dôkazom toho, že ide stále o tému aktuálnu a problematickú, čo potvrdzuje aj nesúrodá
rozhodovacia činnosť súdov. Svoj výklad teda budeme opierať a konfrontovať ho v nevyhnutnej miere
práve s dostupnou judikatúrou.
1

VŠEOBECNE O ZÁSADE ZÁKAZU DVOJITÉHO PRIČÍTANIA
Hoci je zásada ne bis in idem v podmienkach trestného práva jednou zo zásad nosných,
najznámejších a prakticky aj najvýznamnejších, táto je spravidla spájaná s procesnoprávnym
dosahom. Samotný odraz vo sfére trestného práva hmotného je často opomínaný, resp. je mu
venovaný minimálny priestor. Hoci by sa samotné rozpracovania mohli venovať tomu, či ide o zásadu
alebo princíp, dané nie je podstatou predkladaného príspevku, aj vzhľadom na absentujúci explicitný
výpočet zásad v zákone č. 300/2005 Z.z Trestný zákon (ďalej len „Trestný zákon“ alebo „TZ“).
Predmetom príspevku je totiž analýza zásady zákazu dvojitého pričítania v najširšom slova zmysle,
doplnená nie len exkurzom historickým, ale aj pohľadom komparatívnym. Vo svojej podstate
2
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predstavuje stav, kedy môže byť určitý znak (resp. okolnosť) determinantom konania, resp. jeho
závažnosti, v individuálnom prípade práve raz. Nejde však len o doktrinálny mechanizmus, daná
zásada je súčasťou pozitívnoprávnej úpravy Trestného zákona, konkrétne v rámci § 38 ods. 12. Daný
stav však nemožno považovať za nič špeciálne a ojedinelé v podmienkach Slovenskej republiky,
obdobný prístup volia spravidla aj iné štáty, samozrejme svojou podobou sa daný inštitút v tej ktorej
právnej úprave líši.
Systematicky je daná zásada zaradená pochopiteľne do časti všeobecnej, presnejšie v druhej
hlave, druhom diele Trestného zákona v rámci zásad spojených s ukladaním sankcií. Napriek tomu,
že daný paragraf nie je priamo pomenovaný, v doktríne nesie názov skôr opisný, a to pomer
poľahčujúcich a priťažujúcich okolností. Dané pomenovanie by však obsahovo paragraf
nevyčerpávalo, keďže tento zahŕňa v základoch aj otázky spojené s riešením recidívy, najmä teda
pokiaľ ide o proces ukladania sankcie. Hoci by sa to mohlo zdať nepotrebné, aj sledovanie
systematického zaradenia je pre plné uchopenie toho ktorého inštitútu potrebné, preto budeme na
dané prihliadať ako z pohľadu historického, tak aj komparatívneho. V príspevku sa pokúsime
argumentačne vysporiadať aj s tým, že samotný význam zásady dvojitého pričítania je širší, ako by
sa mohlo z daného ustanovenia zdať.
Zásada vlastná v procese ukladania trestov predstavuje v zmysle spomenutého § 38 ods. 1
TZ postup, v rámci ktorého je možné posudzovať vplyv jednotlivých okolností vyskytujúcich sa
v príčinnom deji na druh a výmeru trestu (ako osôb fyzických, tak aj právnických). Platí, že v podstate
nemá ani tak vplyv v procese výberu najvhodnejšieho trestu, spolupôsobí však pri výbere konkrétnej
výmery (samozrejme za plného súladu so zásadou zákonnosti a individualizácie trestu). Zákonodarca
teda v rovine abstraktnej správne počíta s prípadmi možnej konkurencie nenáhodne vybraných
okolností v individuálnom prípade. Pritom stanovené platí ako pre okolnosti priťažujúce, tak aj pre
okolnosti poľahčujúce.3 Účelom je potom zabrániť tomu, aby nebola nejaká okolnosť napr. pričítaná
najskôr ako znak skutkovej podstaty trestného činu a následne ako okolnosť podmieňujúca použitie
vyššej trestnej sadzby (príkladom takejto aplikácie môže byť napr. absolútne vylúčenie kvalifikovania
skutku ako § 212 ods. 2 písm. a.), ods. 4 písm. b.) TZ s poukazom na § 138 písm. e.) TZ vzhľadom
na to, že znak vlámania by tu bol pričítaný ako okolnosť páchateľovi priťažujúca dvakrát). Pokiaľ ide
o samotný prístup k tomu, v akej postupnosti má byť na dané okolnosti prihliadané, platí, že určitá
okolnosť má byť použitá primárne ako znak trestného činu, ak toto možné nie je, až následne ako
kvalifikačný znak, ak ale nie je možné ani dané, až potom je prípustné na určitú skutočnosť prihliadnuť
ako na poľahčujúcu, resp. priťažujúcu okolnosť.4 Uvedené nie je priamo obsahom pozitívnej úpravy,
dokonca daná postupnosť nerešpektuje poradie okolností v rámci § 38 ods. 1 TZ, je skôr výsledkom
výkladu predmetného ustanovenia Trestného zákona doplneného o názory vedy trestného práva.
Navyše ide o nanajvýš logické riešenie aplikáciou ktorého sa dosiahne stav, v rámci ktorého nebude
určitá okolnosť pričítaná páchateľovi viacnásobne. Aj keď sa môže daný koncept zdať nanajvýš
prehľadný, v praxi spôsobuje problémy aj v dnešnej dobe.
Pozitívnoprávny podklad zásady zákazu dvojitého pričítania pracuje primárne so vzťahom
zákonného znaku trestného činu a iných okolností. V prvom rade, v zmysle systematiky ustanovenia
ide o okolnosti priťažujúce a poľahčujúce, ktoré sú taxatívne stanovené v § 36, resp. 37 TZ. Vzhľadom
na uvedené by nemal byť problém s ich identifikáciou, v konkrétnom prípade sa však môže orgán
aplikujúci právo ľahko dostať do situácie, kedy bude otázne, či je nejaká okolnosť podraditeľná pod
zákonodarcom stanovené prípady. Za takejto situácie zohráva úlohu predovšetkým výklad
vychádzajúci ako z doktríny, tak aj z rozhodovacej činnosti. Český zákonodarca dokonca pristúpil
v rámci poľahčujúcich a priťažujúcich okolností k výpočtu demonštratívnemu, čo prináša na jednej
strane flexibilnosť, na strane druhej je v negatívnej miere narúšaná právna istota. Výpočet okolností
§ 38 ods. 1 TZ je doplnený ešte o okolnosti podmieňujúce uloženie trestu pod zákonom ustanovenú
dolnú hranicu trestnej sadzby a okolnosť podmieňujúcu použitie vyššej trestnej sadzby. Čo sa teda
Dané ustanovenie znie: „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.“
3 BURDA, E., ČENTÉŠ, J., KOLESÁR, J, ZÁHORA, J. a kol.: Trestný zákon všeobecná časť:
komentár 1. diel (§ 1-143). Praha: C. H. Beck, 2010, s. 30.
4 Tamtiež s. 301.
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vlastne snažil daným ustanovením zákonodarca podchytiť, o konkurencii akých znakov hovorí? Hoci
ich pomerne jasne identifikuje, je potrebné uviesť, že zákonodarca má na mysli riešenie prípadnej
konkurencie v rovine širšej, čo potvrdzuje aj rozhodovacia prax. 5 Predmetom skúmania nebude pre
nás teda v rámci zakvalifikovania skutku len konkrétny trestný čin (akási užšia rovina), ale všetky
trestné činy a ich znaky prichádzajúce do úvahy v prípadoch ideálnej konkurencie, teda jednočinného
súbehu (načrtnutá širšia rovina). Zvolenie náležitej kvalifikácie vylučujúcej viacnásobné pričítanie
nejakej okolnosti je to, na čo sa snaží poukazovať aj rozhodovacia prax, obe roviny predstavujú
zaujímavý predmet skúmania, z tohto dôvodu im bude priestor venovaný.
Význam a podstata okolností podmieňujúcich použitie vyššej trestnej sadzby
K okolnostiam podmieňujúcim použitie vyššej trestnej sadzby je potrebné sa vrátiť najmä
s ohľadom na to, že tvoria výpočet pre nás imanentného ustanovenia § 38 ods. 1 TZ. Je otázne, či je
presnejšie ich pomenovať daným spôsobom, resp. ako osobitné kvalifikačné pojmy či kvalifikačné
znaky. V podstate sa vychádza zo synonymickosti daných pomenovaní, 6 ktoré v každom prípade
vyjadrujú ich podstatu. Ich zaradenie do rekodifikovaného Trestného zákona predstavuje
v podmienkach Slovenskej republike určité nóvum, pre porovnanie Česká republika daný prístup
nezvolila, zostala pri tradičnom výpočte kvalifikačných znakov. Ich podstata tkvie nie len v ich
univerzálnosti, to je skôr dôsledok ich pôsobenia, významné sú z toho dôvodu, že v spojení so
základnými skutkovými podstatami tvoria skutkové podstaty kvalifikované, toto všetko už v rámci
osobitnej časti Trestného zákona. Ich zaradením do všeobecnej časti sa pristúpilo k riešeniu, kedy
nie je v každom jednom prípade skutkovej podstaty trestného činu potrebné vypísať všetky
kvalifikačné znaky, ktoré by sa na ňu mohli viazať, a tým by zvyšovali závažnosť daného trestného
činu. Osobitnú časť by takýto výpočet pri každom jednom trestnom čine jednak neúmerne rozširoval,
tiež by to znižovalo jej pružnosť, keďže by bolo potrebné na prípady neriešené reagovať novelami
Trestného zákona (musíme podotknúť, že aj samotné osobitné kvalifikačné pojmy v zmysle § 138
a nasl. TZ bolo potrebné v dôsledku spoločenských zmien v pomerne nedávnej dobe novelizovať).
Výsledkom potom je, že kvalifikačné znaky nie je v osobitnej časti potrebné pracne novelizovať, rieši
sa to odkazovacou právnou normou. Samozrejme spôsob riešenia by sa našiel aj pre prípad využitia
úplne opačného prístupu, čo potvrdzuje aj prax iných štátov (napr. Česká republika), ako nedostatok
hodnotíme možnú obmedzenosť aplikácie. Ak by nejaký z kvalifikačných znakov v taxatívnom výpočte
absentoval, samozrejme by nemohol byť použitý ani analogickým rozšírením výpočtu zo znaku iného
trestného činu. Dané by bolo v príkrom rozpore so zásadou nullum crimen sine lege a zákazu analógie
v neprospech páchateľa. Na strane druhej, pokiaľ by zákonodarca pristúpil k riešeniu akémusi
absolútnemu, že by pri každom trestnom čine vypísal všetky prípustné kvalifikačné znaky, už dnes
vieme povedať, že mnohé z nich by boli pre konkrétnu skutkovú podstatu neaplikovateľné
a v podstate obsolentné. To v podstate platí v niektorých prípadoch aj dnes, napriek riešeniu
s odkazom do všeobecnej časti Trestného zákona, daný stav je vedou trestného práva akceptovaný
a plne vyargumentovateľný.
V súvislosti s uvedeným je potrebné dodať, že kvalifikačné znaky nie len že tvoria spolu so
základnou skutkovou podstatou kvalifikovanú skutkovú podstatu, jadrom ich využitia je prejav
zvýšenia závažnosti daného konania (aktívneho konania aj opomenutia), priame zvýšenie trestnej
sadzby trestu odňatia slobody je len nevyhnutným následkom. Zákonodarca si zakladá na tom, aby
bola v rámci pričítavania jednotlivých okolností podmieňujúcich použitie vyššej trestnej sadzby
zachovaná určitá ekvita, rovnorodosť, pokiaľ hovoríme o zvýšení závažnosti, resp. trestnej sadzby.
Prečo však danému inštitútu, resp. danej kategórii venujeme toľko priestoru? Odpoveď je
pomerne jednoduchá, pre nami skúmanú problematiku majú veľký význam, spravidla ide práve
o kvalifikačné znaky, ktoré nie je možné z dôvodu pôsobenia zásady dvojitého pričítania páchateľovi
vytýkať, či už na jeho prospech alebo neprospech (samozrejme platí, že pokiaľ nebolo na určitú
okolnosť prihliadnuté v rámci základnej ani kvalifikovanej skutkovej podstaty, stále je možné na ňu
prihliadnuť v rámci všeobecne poľahčujúcich a priťažujúcich okolností). Dané potvrdzuje aj relevantná
judikatúra. Platí totiž, že v Trestnom zákone ustanovené osobitné kvalifikačné pojmy sa spravidla
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uplatňujú všeobecne, t.j. rovnako pre všetky trestné činy, a je na výklade, aby si poradil s prípadmi,
kedy by mohlo prísť, napr. skryto, k porušeniu zásady dvojitého pričítania. Hovoríme o akejsi
paušalizovanej konštrukcii osobitných kvalifikačných pojmov. Akúsi výnimku predstavuje potom § 138
písm. a.) TZ, teda spáchanie trestného činu so zbraňou ako závažnejšieho spôsobu konania, ktoré
priamo vylučuje skutkové podstaty, v rámci ktorých nie je možné daný kvalifikačný znak využiť. Dané
riešenie by bolo mimoriadne žiaduce aj vo vzťahu k iným osobitne priťažujúcim okolnostiam, súčasne
účinný Trestný zákon na dané úvahy nereaguje. Je však nanajvýš logické, že použitie všetkých
kvalifikačných znakov je pri všetkých trestných činoch nemožné, mnohé až v rovine ad absurdum. Ich
aplikácia jednoznačne nemôže byť automatizovaná, nie len vzhľadom na účel predmetného
ustanovenia § 38 ods. 1 TZ, ale najmä s ohľadom na ich podstatu. Rozdiely v prístupoch sú však
v rozhodovacej činnosti stále viditeľné, daný stav je vzhľadom na vplyv ľudského faktora aj
očakávateľný. Zvýšenie právnej istoty je možné zaručiť nie len zjednocovaním rozhodovacej činnosti,
resp. odstraňovaním protichodných rozporov, ale aj prístupmi doktríny. Je až do očí bijúce, v akom
množstve sa opierajú o porušenie zásady zákazu dvojitého pričítania páchatelia v rámci odvolaní či
dovolaní.
Aj v spojení so štúdiom kvalifikačných znakov sa dostávame do situácie, kedy sme schopní
rozlíšiť ich dve základné roviny. Na strane jednej môžeme pozorovať pomerne ustálené osobitné
kvalifikačné pojmy v zmysle už spomenutého § 138 a nasl. TZ (tie so všeobecnejšou povahou), na
strane druhej máme na mysli tie kvalifikačné znaky, ktoré sú využívané nie na základe odkazovacej,
ale opisnej právnej normy, resp. skutkovej podstaty trestného činu. Sú spravidla viazané osobitne na
konkrétne základné skutkové podstaty trestných činov, práve vzhľadom na ich povahu. Ich výskyt je
pomerne nízky, preto nespôsobujú v spojení so zásadou zákazu dvojitého pričítania veľké problémy.
Problematická je, aj vzhľadom na všetko doteraz uvedené, najmä prvá línia kvalifikačných znakov,
ako sme už uviedli, zisťovanie ich duplicity v rámci kvalifikácie skutku (resp. jednočinného súbehu) je
procesom náročným, často s odchýlnymi riešeniami. Takáto duplicita vôbec nemusí byť na prvý
pohľad zjavná, správnym výkladom a použitím poznatkov právnej praxe je však pomerne ľahko
odhaliteľná. Rozdiel vo výklade kvalifikačných pojmov môže vzniknúť aj v prípade, ak si porovnáme
rovinu abstraktnú a aplikačnú, teda napasovanie na individuálne určený prípad.
Je potrebné si však uvedomiť, že v rámci súčasne nastaveného systému okolností
podmieňujúcich použitie vyššej trestnej sadzby (uvedené platí pre nami načrtnutú prvú líniu)
dochádza k vytvoreniu akéhosi systému odkazovacích noriem, keďže nie len že nás kvalifikovaná
skutková podstata odkazuje do časti všeobecnej (spravidla do ustanovení druhého dielu piatej hlavy
Trestného zákona), aj táto nás zvyčajne odkazuje do iných, výkladových ustanovení Trestného
zákona týkajúcich sa práve kvalifikačných pojmov. Často však takýto mechanizmus odkazuje
prakticky dostratena, k pojmom, ktorých legálne definície Trestný zákon ani neobsahuje. Z akého
výkladu pojmu má potom orgán aplikujúci právo vychádzať, najmä ak výklad súdnych autorít spravidla
pre konkrétny prípad chýba? Všetko uvedené predstavuje korene pre porušenie zásady zákazu
dvojitého pričítania, hoci si to možno ani neuvedomujeme. Opätovne sa potom nemôžeme čudovať,
že daný stav vytvára priestor na vytýkanie takýchto rozporov v rámci opravných prostriedkov
v trestnom konaní.
Pohľad historický
Ako už bolo načrtnuté, komplexne poňatá otázka si zaslúži aj prínos prostredníctvom
historických konotácií. Predmetný príspevok sa v podstate venuje súčasne účinnej právnej úprave
v zmysle Trestného zákona, je potrebné si však uvedomiť, že zásada zákazu dvojitého pričítania nie
je novinkou z diela nášho zákonodarcu, a že tento si prešiel v rámci pozitívnoprávnej úpravy určitým
vývojom. Ak nahliadneme do predchádzajúcej právnej úpravy, teda do zákona č. 140/1961 Zb.
Trestný zákon, úpravu nami rozoberaného inštitútu nájdeme v § 31 ods. 3 v rámci oddielu
upravujúceho všeobecné zásady pre ukladanie trestov, resp. výmeru trestu. Svojou povahou však
podstatu spomenutého § 31 naposledy spomenutého zákona jednoznačne presahuje. Pre nás je
podstatné, že daná právna úprava bola oproti dnes účinnej užšia o okolnosť, ktorá podmieňuje
uloženie trestu pod zákonom ustanovenú dolnú hranicu trestnej sadzby. Dané sa však nejaví ako nič,
čo by radikálne menilo prístupy k danému inštitútu, keďže aj táto právna úprava vychádzala z toho,
že relevantné sú ako okolnosti pre páchateľa na prospech, tak aj v neprospech. Zo súdobej literatúry
tiež môžeme vyčítať, to čo je platné aj dnes, že je tu všeobecný súhlas na širšom poňatí pôsobenia
predmetnej zásady, teda aj na prípady ideálnej konkurencie. Dokonca platí, že už zákon č. 86/1950
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Zb. Trestný zákon daný inštitút v zmysle § 19 ods. 2 (išlo o ustanovenie primárne upravujúce výmeru
trestu) poznal, i keď upravoval len vzťah zákonného znaku trestného činu a všeobecne poľahčujúcej
resp. priťažujúcej okolnosti (o kvalifikačných znakoch tu nebola žiadna zmienka).
Pokiaľ ide na porovnanie o úpravu v priebehu vývoja účinnú v Českej republike, platí, že ako
zákon č. 86/1950 Sb., tak aj zákon č. 140/1961 Sb. obsahovali synonymickú úpravu ako zákony
účinné na našom území, s ohľadom na dané teda nemôžeme hovoriť o iných špecifikách, ako sme
už uviedli. Rekodifikovaný Trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb. ďalej len „Trestní zákoník“) obsahuje
obdobne danú zásadu, presnejšie v § 39 ods. 4, teda v časti upravujúcej stanovenie druhu a výmery
trestu, všeobecnejšie v rámci všeobecných zásad pre ukladanie trestov vlastných. Daný paragraf je
v zmysle vedy trestného práva označovaný logicky za vzťah poľahčujúcich a priťažujúcich okolností.
Platí, že výpočet okolností bol v danom prípade rozšírený o okolnosti spojené so znížením trestnosti,
na strane druhej pôsobí dané ustanovenie tak, že je rozdelené na dve kategórie, kde na strane jednej
stoja znaky skutkovej podstaty trestného činu (či už základnej, kvalifikovanej alebo privilegovanej)
a na strane druhej všeobecne priťažujúce a poľahčujúce okolnosti. Dané je podľa nášho názoru len
náhodou, pretože v opačnom prípade by mohla zavádzať k nesprávnym záverom, že jediným účelom
§ 39 ods. 4 Trestního zákoníka je zamedziť pričítaniu kategórie všeobecne priťažujúcich
a poľahčujúcich okolností, pokiaľ je nejaká skutočnosť znakom skutkovej podstaty trestného činu.
Daný prístup je v zmysle už uvedeného naozaj nekoncepčný a absolútne nesprávny, keďže dané
nebolo úmyslom zákonodarcu, aj z doktríny vychádzajúc.
PRAX (NE)DUPLICITNÉHO PRIČÍTANIA RELEVANTNÝCH OKOLNOSTÍ
Žiadna z doterajších úvah by nebola relevantná, ak by trestné právo nepracovalo so samotným
jadrom problematiky, teda zásadou zákazu dvojitého pričítania. Ako sme však načrtli už v texte vyššie,
veda trestného práva sa stále pohráva s myšlienkou, či je možné danú zásadu aplikovať len čisto
v rámci kvalifikácie jedného trestného činu, alebo či je naopak aplikovateľná aj v rámci jednočinného
súbehu. Samotné ustanovenie je s ohľadom na danú polemiku až príliš abstraktné, odpoveď by sme
mohli hľadať napr. prostredníctvom výkladu, stále by však šlo len o úvahy. Vzhľadom na uvedené je
v konkrétnych prípadoch obzvlášť dôležitá úloha súdnej praxe. Vzhľadom na to si dovolíme povedať,
že slovenská právna úprava vychádza práve zo širšieho poňatia aplikability zásady zákazu dvojitého
pričítania, čo si preukážeme v texte nižšie. Je potom obzvlášť zaujímavé sledovať prístupy v Českej
republike, ktoré sú v podstate bipolárne, hoci sú založené na rovnakých právnych základoch, ako je
to v našom prípade. Ku všetkému sa dostaneme, poďme na to však postupne.
V zmysle § 38 ods. 1 TZ teda platí, že pokiaľ je určitá okolnosť zákonným znakom trestného
činu, nie je ju možné páchateľovi pričítať ako osobitnú priťažujúcu okolnosť resp. všeobecne
priťažujúcu okolnosť (obdobne to platí v rovine vzťahu okolnosti, ktorá podmieňuje uloženie trestu pod
zákonom ustanovenú dolnú hranicu trestnej sadzby, a všeobecne poľahčujúcej okolnosti). Za
predpokladu, že určitá skutočnosť je páchateľovi pričítaná v prospech, resp. neprospech ako
kvalifikačný znak, takúto nie je možné páchateľovi vytýkať ako všeobecne poľahčujúcu, resp.
priťažujúcu okolnosť. Dané je teda potrebné chápať ako v pozitívnej, tak aj negatívnej rovine vo
vzťahu k páchateľovi. Stále však ide len o základ problematiky, z ktorej majú ďalšie úvahy svoj základ.
3

Duplicita znakov v rámci jedného trestného činu
Vezmime si líniu prvú, teda prípady, v rámci ktorých nie je možné prihliadnuť na okolnosť
podmieňujúcu použitie vyššej trestnej sadzby. Predtým ako sa pozrieme na živé prípady
a rozhodnutia s nimi spojené, načrtnime si modelovú situáciu, ktorá by sa mohla zdať na prvý pohľad
sporná. Základom pre nás bude trestný čin sexuálneho zneužívania v zmysle § 201 ods. 1 TZ.
Zákonným znakom základnej skutkovej podstaty trestného činu je osoba mladšia ako pätnásť rokov,
teda ide o predmet útoku. Ak nazrieme do kvalifikačných znakov v zmysle odsekov nasledujúcich,
narazíme v rámci ods. 2 v písm. b.) na chránenú osobu. Na prvý pohľad abstraktný pojem je priblížený
odkazom do všeobecnej časti, konkrétne na § 139 TZ, kde v rámci ods. 1 písm. a.) narazíme na pojem
dieťa, ktorým je v zmysle legálnej definície obsiahnutej v § 127 ods. 1 TZ osoba mladšia ako
osemnásť rokov. K danému zisteniu nás teda doviedla schéma odkazovacích noriem, ku ktorým sme
sa vyjadrili aj v texte vyššie. Je však zrejmé, že správne použitie § 38 ods. 1 TZ nás musí doviesť
k tomu, že v rámci duplicity a prelínania predmetných kvalifikačných znakov nie je možné okolnosť
podmieňujúcu použitie vyššej trestnej sadzby, v danom prípade znak chránená osoba, použiť.
Odlišne je však potrebné posudzovať situáciu, v rámci ktorej vystupovalo ako poškodené dievča, ktoré
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bolo v detskom veku a s tým spojenou nedostatočnou vyspelosťou. Z toho prameniaca neschopnosť
posúdiť zmysel odporu voči nútenej súloži a takýto prípadný nesúhlas s tým dať aj nepochybne najavo
je potrebné hodnotiť ako zneužitie bezbrannosti v zmysle alternatív objektívnej stránky § 199 ods. 1
TZ, teda trestného činu znásilnenia. Za predpokladu, že by naozaj šlo o osobu mladšiu ako osemnásť
rokov by mohol byť pričítaný v neprospech páchateľovi aj kvalifikačný znak, že bol trestný čin
spáchaný na chránenej osobe, konkrétne na dieťati. Hoci by sa mohlo zdať, že ide o duplicitné
pričítanie stanovenej okolnosti, opak je aj v zmysle rozhodovacej činnosti pravdou.7 Na jednej strane
sa totiž znak stavu bezbrannosti odvodzuje od faktického stavu psychických a fyzických schopností,
ktoré sú v danom prípade u osoby ženského pohlavia nejakým spôsobom obmedzené, v stave
nedostatku, na strane druhej sa kvalifikačný znak (chránené osoba, dieťa) odvodzuje od objektívne
zistiteľného kritéria, ktorým je vek dieťaťa. V rámci veku nie je v podstate na psychický a fyzický vývoj
jednotlivca braný ohľad.
Zaujímavé pohľady s problematikou spojené prináša predovšetkým aplikačná prax. Platí, že
mnohé schémy riešenia prípadov sú vytvorené práve názormi odborníkov vychádzajúc nie z ľubovôle,
ale z vnútorných väzieb toho ktorého inštitútu, či pojmu. Obdobne to platí aj v prípade, ak je určitý
skutok zakvalifikovaný ako obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy v zmysle § 144 ods. 1 TZ
v spojení s tým, že páchateľ úmyselne iného usmrtí (obdobné platí pre štádium prípravy, resp.
pokusu) na objednávku. V danom prípade vieme implicitne vyvodiť, že ide jednoznačne o správanie
s vopred uváženou pohnútkou. „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“.8 Čo je
pre nás podstatné a nami sledované je, že v zmysle zákazu duplicitného pričítania okolnosti, by
nemohol byť použitý kvalifikačný znak osobitný motív, presnejšie znak na objednávku v zmysle § 144
ods. 2 písm. e.) TZ v spojení s ustanovením § 140 písm. a.) TZ. Dané právne vety nereagovali na
možnosť vzniku takejto situácie v rovine abstraktnej, ale predstavujú zjednocujúci prvok v doposiaľ
rozdielnych prístupoch súdov v otázke, ktorá je považovaná za pomerne tradičný zákaz kvalifikačnej
duplicity. Zároveň je však potrebné nahliadať na dané úvahy zoširoka, nezovšeobecňovať ich až do
tej roviny, že by každá úkladná vražda musela byť aj vraždou na objednávku, hoci v opačnom smere
daný vzťah platí. Najvyšší súd navyše vo svojom stanovisku podotkol, resp. zvýraznil, že to, čo platí
v zmysle uvedeného pre vraždu na objednávku, nemožno mechanicky aplikovať aj na zvyšné druhy
osobitného motívu v zmysle § 140 TZ. Neplatí teda, že prítomnosť osobitného motívu v týchto
prípadoch zakladá okolnosť (kvalifikačný moment) vopred uváženej pohnútky v zmysle § 144 ods. 1
TZ, „motivácia generovaná emotívne, pudovo alebo (viac – menej) racionálne nie je okolnosťou, ktorá
znamená „úkladný prvok“, a čin môže byť spáchaný aj spontánne, bez toho, aby páchateľ vopred
zvažoval pohnútku svojho konania“.9
V nedávnej dobe pribudli rozhodnutia, ktoré sa dotýkali rovnako kvalifikácie skutku podľa §
172 ods. 1 (spravidla písm. c.) alebo d.)), ods. 2 písm. c.) TZ s poukazom na § 138 písm. j.) TZ.10
V kvalifikácie daného trestného činu páchatelia zhodne v rámci opravných prostriedkov poukazovali
na fakt, že v danej kombinácii ide o nesprávne hmotnoprávne posúdenie skutku, keďže kvalifikovaním
základnej skutkovej podstaty spočívajúcej v predaji drog doplnenej o kvalifikačný znak na viacerých
osobách by bolo v rozpore so zákazom duplicitného pričítania okolnosti v neprospech páchateľovi.
Konkrétne narážali na to, že v základnej skutkovej podstate nie je podľa nich kvantifikovaný počet
kupujúcich, zahrnutý je ako predaj jednej osobe, tak aj osobám viacerým, navyše každej z týchto osôb
musí podľa ich výkladu vzniknúť aj škoda. Pričítanie kvalifikačného znaku by preto neprichádzalo do
úvahy bez toho, aby sa takýto prístup nedostal do rozporu so zásadou zákazu dvojitého pričítania.
Súd v rozpore s ich názormi zhodne v oboch spomenutých prípadoch argumentoval tým, že
kvalifikácia skutku je správna, pritom „poukázal na ustálenú judikatúru a rozhodovaciu činnosť
najvyššieho súdu, z ktorej je zrejmé, že páchateľ, ktorý neoprávnene kúpi, predá, vymení alebo
zadováži omamné, resp. psychotropné látky viacerým osobám (trom a viacerým) napĺňa svojim
konaním všetky obligatórne znaky obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a
7

K tomu pozri R 17/1982.
R 1/2017.
9 Tamtiež.
10 Pozri napr. 2 Tdo 35/2017 alebo 4 Tdo 12/2016.
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psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi podľa § 172 ods.
1 písm. c.), ods. 2 písm. c.) TZ s poukazom na § 138 písm. j.) TZ“. Neobstojí ani argument, že
v prípade, ak má byť trestný čin spáchaný na osobe, musí takejto vzniknúť aj škoda, čo napr.
v prípade, ak si drogu neaplikujú, resp. nestihnú aplikovať podľa názorov páchateľov nebolo možné.
V danom prípade je potrebné vychádzať z právne relevantného a ustáleného výkladu, ktorý je
obsiahnutý aj v rozhodnutí R 15/2015-I „podľa ktorého pri trestnom čine podľa § 172 TZ je čin
spáchaný na osobe, ak páchateľ omamnú látku, psychotropnú látku, jed alebo prekurzor zabezpečil
niektorým zo spôsobov uvedených (napr. doviezol, kúpil, zadovážil alebo predal) od inej osoby alebo
inej osobe, na jej vlastné použitie alebo na ďalšiu distribúciu a ktorá teda nie je poškodeným“.
V druhej línii pracuje ako teória, tak aj prax s prípadmi, v rámci ktorých nie je možné pričítať
určitú všeobecne poľahčujúcu, resp. priťažujúcu okolnosť vzhľadom na to, že by došlo k duplicite ich
použitia. Daných prípadov je možné nájsť v rozhodovacej praxi v početnom zastúpení, načrtneme si
niektoré prípady, ktoré na prvý pohľad vyznievajú problematicky. Vezmime si napr. prípad
zbiehajúcich sa trestných činov, najlepšie vo forme reálnej konkurencie. V takomto prípade by
prichádzala v súlade so zaužívanou praxou do úvahy aplikácia všeobecne priťažujúcej okolnosti
v zmysle § 37 písm. h.) TZ, teda že osoba spáchala viac trestných činov. Je však možné použiť danú
všeobecne priťažujúcu okolnosť aj za predpokladu, ak je tu potrebné vzhľadom na splnenie
zákonných predpokladov uplatniť asperačnú zásadu v zmysle § 41 ods. 2 TZ (eventuálne však
obdobné platí aj pre § 41 ods. 3 resp. § 42 TZ)? Musíme vychádzať totiž z toho, že príslušná okolnosť
podmieňujúca použitie vyššej trestnej sadzby nemusí byť aplikovaná len prostredníctvom
kvalifikačných znakov v časti osobitnej, ale vzhľadom na uvedené, aj cez časť všeobecnú. „Ak je
potom takto použitá, jej duplicitnému použitiu ako priťažujúcej okolnosti v zmysle § 37 písm. h.) TZ
bráni zásada „ne bis in idem“ vyjadrená v § 38 ods. 1 TZ“.11 Tiež napr. platí, vychádzajúc
z nastolených východísk, že priťažujúcu okolnosť podľa § 37 písm. m.) TZ, teda že osoba už bola za
trestný čin odsúdená, nie je možné pričítať do celkového pomeru páchateľovi pri prečine marenia
výkonu úradného rozhodnutia v zmysle § 348 ods. 1 písm. d.) TZ. Uvedené by však predstavovalo
duplicitné pričítanie tej istej okolnosti len za predpokladu, ak sa obžalovaný dopúšťa predmetného
prečinu tým, že vykonáva činnosť, na ktorú sa vzťahuje práve predchádzajúce odsúdenie o zákaze
činnosti. Kvalifikácia skutku v danom zmysle teda nie je absolútne vylúčená za akýchkoľvek
podmienok.12 Možnosť aplikácie prednesených úvah je dokonca aplikovateľná aj v rámci foriem
trestnej súčinnosti, presnejšie v rámci účastníctva. Platí, že na zákonný znak účastníctva v zmysle §
21 ods. 1 písm. b.) TZ nie je možné v procese ukladania trestu prihliadať ako na všeobecne
priťažujúcu okolnosť podľa § 37 písm. j.) TZ13, obdobný vzťah by bolo možné z hľadiska šírky úpravy
Trestného zákona uplatniť aj pre organizátorstvo.
V rámci veľmi jemných nuáns je potrebné od eventualít doteraz uvedených odlišovať prípady,
v rámci ktorých nepôjde o porušenie zákazu dvojitého pričítania určitej okolnosti, ale pri ktorých
budeme v konečnom dôsledku prihliadať na intenzitu, akou bola konkrétna skutočnosť naplnená. 14
Na dané je potrebné prihliadať v procese ukladania druhu a výmery trestu, predovšetkým teda pohybu
v rámci zákonom ustanovených hraníc trestnej sadzby. Prakticky sú dané prípady vlastné najmä
majetkovým trestný činom napr. v tom, že v rámci spôsobeného následku sa budeme pohybovať stále
v rozptyle značnej škody, ale reálne na jej opačných koncoch. Prípady by sa teda nelíšili
v kategorizácii škody, ale v jej praktickej intenzite. Českí autori približujú daný pojem cez rozdiel
v spoločenskej nebezpečnosti činu, dokonca trvajú na tom, že takýto rozdiel v intenzite jednotlivých
prípadov je možné hodnotiť aj cez priťažujúcu okolnosť (spôsobenie vyššej škody), napriek tomu by
nešlo o porušenie zásady zákazu duplicity pričítania. Ak by bol akceptovaný opačný prístup,
v podstate by sme stierali akékoľvek rozdiely medzi kategóriou zákonného znaku a jeho intenzitou,
v nami načrtnutých prípadoch je teda rozdiel, či budeme hovoriť o kategórii škody alebo o jej výške,
jednoducho nie je to jedno a to isté. Platí, že takýto kvantitatívny znak nám následok približuje, bližšie
vyjadruje. Nájdeme dokonca názor, že základ daných úvah spočíva vo vyčerpateľnosti určitej

11

K tomu pozri R 1/2011.
K tomu pozri R 21/2009.
13 R 3/1999.
14 Danému sa venuje napr. R 45/1972-I alebo R 10/1974.
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skutočnosti, ktorú je možné na základe jej intenzity odstupňovať. 15 V samotnej podstate by náš postup
spočíval v tom, že by sme najskôr určitú okolnosť pričítali páchateľovi z hľadiska viny, následne aj
z hľadiska trestu16, dané vylúčené nie je a asi najpresnejšie to vyjadruje jadro daného mechanizmu.
Informácie by sme podávali skreslene, ak by sme nedodali, že dané platí ako pre okolnosť priťažujúcu,
tak aj pre okolnosť poľahčujúcu.
Duplicita znakov v rámci ideálnej konkurencie
Je nepochybné, že k prípadnej duplicite okolností môže dôjsť nie len v rámci samostatného
trestného činu, ale aj v rámci jednočinného súbehu. Otázne však je, ako by sme mali k takýmto
eventualitám pristupovať. Mal by byť aj v prípadoch ideálnej konkurencie kladený dôraz na to, aby
bola zásada zákazu dvojitého pričítania v plnej miere akceptovaná? Ak by sme povedali áno, priklonili
by sme ku koncepcii širšej, ak naopak nie, východiskom by bola koncepcia užšia. Je ťažké povedať,
čo bolo úmyslom zákonodarcu v danom ohľade, z relevantného ustanovenia to žiaľ zistiť nevieme.
Odpoveď by sme mohli teda hľadať v rozhodovacej praxi, ktorá predstavuje pre danú problematiku
mimoriadne cenný zdroj poznania.
Obzvlášť zaujímavým faktom je, že napriek spoločného právnemu vývoju, napriek dlhodobému
používaniu toho istého znenia právnej úpravy, sú prístupy Slovenskej a Českej republiky úplne
bipolárne, názory a judikatúra s tým spojená sa prikláňa k úplne opačnému riešeniu. Začnime Českou
republikou. Názor, pomerne ustálený, znie, že zásada zákazu dvojitého pričítania môže byť uplatnená
len v rámci okolností spojených s tým istým trestným činom, teda jednou kvalifikáciou skutku, pri
jednočinnom súbehu to je vylúčené.17 Okolnosť, ktorá by bola znakom jedného trestného činu teda
môže byť kvalifikačným znakom iného, zbiehajúceho sa trestného činu (stále pracujeme s ideálnou
konkurenciou).18 Ako výnimka je dostupnej literatúre spomenutý prípad, ak by bol daný súbeh z iného
dôvodu vylúčený, trocha by to mohlo indikovať akési zadné vrátka daného judikátu (to by však nebolo
spôsobené hmotnoprávnou zásadou ne bis in idem). Na strane druhej, ak pozrieme do prístupov na
území Slovenskej republiky, najmä už dve spomenuté rozhodnutia (R 11/2015 a R 116/2012)
vychádzajú z absolútne opačných základov.19 Platí teda, že „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“. V zmysle uvedeného teda platí,
že ak si napr. páchateľ prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní, nespôsobí ani malú škodu a spácha
taký čin vlámaním, pri ktorom neoprávnene vnikne do obydlia iného, bude sa jeho konanie kvalifikovať
ako zločin krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. a.) TZ v jednočinnom súbehu s prečinom porušovania
domovej slobody podľa § 194 ods. 1 TZ (teda nie aj podľa ods. 2 písm. a.) a naposledy označeného
ustanovenia, súbežné uplatnenie ktorého by znamenalo porušenie zásady ne bis in idem v dôsledku
dvojnásobného pričítania okolnosti „vlámania“).20 Je však zaujímavé, že na danú otázku nájdeme
v rozhodovacej činnosti súdov aj opačný názor,21 ktorý bol dovolacím súdom prednesený nad rámec
3.2

JELÍNEK, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část, zvláštní část. 5. aktualiz. a dopl. vyd. Praha:
Leges, 2016, s. 443.
16 KRATOCHVÍL, V. a kol.: Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Obecná část. Praha: C. H.
Beck, 2009, s. 482.
17 ŠÁMAL, P., PÚRY, F., RIZMAN, S.: Trestní zákon. Komentář. 5. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck,
2003, s. 24.
18 S daným názorom pracuje aj judikatúra, ktorá nebola v Českej republike doposiaľ prekonaná. Pozri
napr. R 3/1976-I alebo R 14/2002-II.
19 Zaujímavým zdrojom poznania je publikácia z roku 1964 [BREIER, Š. [et al.].: Trestný zákon.
Komentár. Bratislava: Osveta, 1964, s. 150-151.], ktorá rovnako pracuje s týmto názorom v zmysle
spomenutého obdobného ustanovenia podľa § 31 ods. 3 vtedy účinného Trestného zákona č.
140/1961 Zb.
20 R 116/2012-III.
21 K tomu pozri 4 Tdo 24/2017.
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samotného dovolania, samotné rozhodnutie vo veci teda neovplyvnil. Kvalifikáciu sme na účely
príspevku zjednodušili, jednalo sa o to, že v konkrétnom prípade bol skutok kvalifikovaný ako trestný
čin krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. a.) TZ v jednočinnom súbehu s s trestným činom poškodzovania
cudzej veci v zmysle § 245 ods. 1 TZ. S kvalifikáciou v danej forme by sme sa vedeli plne stotožniť,
rozhodujúci súd však poukázal na to, že správna kvalifikácia mala znieť, pokiaľ ide o zbiehajúci sa
trestný čin poškodzovania cudzej veci, ako § 245 ods. 3 TZ s poukazom na ustanovenie § 138 písm.
e.) TZ. Takýto prístup by však v konečnom dôsledku spôsobil dvojité pričítanie znaku vlámania, čo je
v príkrom rozpore s nami uvedenými východiskami.
ZÁVER
Hoci by sa mohlo zdať, že názory s predmetnou problematikou sú pomerne ustálené
a uzavreté, skôr opak je pravdou. Rozhodujúcim dôvodom je to, že v rozhodovacej praxi sa stále
objavujú prípady kolízií relevantných okolností, ktoré doteraz neboli riešené a riešenie si vyžadujú.
Uvedené plne potvrdzuje aj všetko nami v doterajšom texte uvedené. Platí, že v teoretickej rovine
môže dôjsť k nespočetnému množstvu kombinácií, ktoré by mohli určitým spôsobom zasahovať do
zásady zákazu dvojitého pričítania. Avšak až ich výskyt v individualizovanom prípade stavia orgány
činné v trestnom konaní a súdy do pozície, kde sa musia nad takýmto vzťahom zamýšľať.
Mohli by sme sa zamyslieť nad tým, aké nastavenie danej zásady by bolo v podmienkach
Slovenskej republiky najlepšie aplikovateľné a využiteľné, domnievame sa, že problém nemusí tkvieť
ani tak v znení pre nás relevantného ustanovenia § 38 ods. 1 TZ, ale v otázkach súvisiacich. Náhodne
môžeme vybrať napr. to, že poňatie osobitných kvalifikačných pojmov v Trestnom zákone nie je
najšťastnejšie. Aj v texte sme sa zaoberali tým, že práve daná otázka bola a stále je v prístupoch
štátov riešená rôzne, nad jednotlivými alternatívami, ich výhodami či nevýhodami, sme sa zamýšľali
v texte. Domnievame sa, že daný mechanizmus pričítavania a vydefinovania okolností
podmieňujúcich použitie vyššej trestnej sadzby je pomerne vhodné, dostatočne abstraktné na
aplikáciu v konkrétnom prípade. Ako sme sa však zamýšľali vyššie, problémom môže byť reťaziaci
sa systém odkazovacích právnych noriem, ktorý nezriedka končí bez odkazu na konkrétnu legálnu
definíciu určitého pojmu, pričom problémom je aj to, že v mnohých prípadoch ide len o definície
všeobecne akceptované v rovine trestného práva. Úlohu zákonodarcu potom musia suplovať v rámci
svojej činnosti súdy, aby bola aj kvalifikácia skutku v súlade so zásadami pre právny poriadok
vlastnými.
Osobitne súhlasíme s tým, že predmetná zásada zákazu duplicitného pričítania okolnosti je
v slovenskom právnom poriadku vnímaná v širšej rovine, pretože fakticky ide stále o jeden skutok v
objektívnej realite, rozdiel spočíva v možnosti identifikácie znakov viacerých trestných činov, v našom
prípade v ideálnej konkurencii. Stále však trváme na tom, že v danom prípade ide o otázku, ktorá si
zaslúži podrobný výskum.
4
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TREST PREPADNUTIA MAJETKU A NÁROK POŠKODENÉHO NA
NÁHRADU ŠKODY1
Lukáš Michaľov
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta

Abstract: In this article the author deals with forfeiture of property penalty, the conditions of its
imposing and its content in the context of the right of the injured party to claim for damages in criminal
proceedings. The aim of the presented artcile is to point to the often disadvantageous position of the
injured party in criminal proceedings during the execution of forfeiture of the property penalty through
insolvency proceedings.
Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá trestom prepadnutia majetku, podmienkam jeho ukladania a
obsahu v kontexte práva poškodeného domôcť sa náhrady škody v trestnom konaní. Cieľom
prezentovaného príspevku je poukázať na často nevýhodné postavenie poškodeného v trestnom
konaní pri výkone trestu prepadnutia majetku prostredníctvom konkurzného konania.
Kľúčové slová: Trest, majetok, konkurz, správca, poškodený
Key words: Penalty, property, bankruptcy, administrator, injured party
ÚVOD
Aj v trestnom konaní vystupujú subjekty uplatňujúce si svoje nároky. Jedným zo subjektov
trestného konania je poškodený trestným činom, ktorého primárnym záujmom je dopracovať sa
k uspokojeniu jeho nároku na náhradu škody. Dosiahnutie uspokojenia a reálnej náhrady škody je
v aplikačnej praxi mnohokrát pomerne náročné, nielen z dôvodu preukazovania dôvodnosti a výšky
nároku poškodeného, alebo možnosti odkázať poškodeného s jeho nárokom na civilný proces, ale aj
z dôvodu konštrukcie výkonu niektorých trestov. V tomto príspevku sa preto pokúsime analyzovať
postavenie poškodeného a možnosti jeho reálneho uspokojenia v prípade, ak bude súdom uložený
odsúdenému trest prepadnutia majetku a tento bude aj riadne vykonaný v súlade s Trestným
poriadkom. Tiež sa pokúsime načrtnúť aplikačné problémy súvisiace s výkonom trestu prepadnutia
majetku a pokúsime sa tiež zamyslieť a ponúknuť úvahy de lege ferenda smerujúce k zabezpečeniu
lepšieho postavenia poškodeného pri výkone trestu prepadnutia majetku.
1

2

TREST PREPADNUTIA MAJETKU
Trest prepadnutia majetku predstavuje jeden z trestov postihujúcich majetok a je výnimkou z
ústavnej ochrany nedotknuteľnosti majetku ako základného ľudského práva zakotveného v článku 20
Ústavy Slovenskej republiky. Predstavuje pomerne prísnu sankciu a jeho ukladanie Trestný zákon
viaže na presné podmienky. Citeľnosť trestu prepadnutia majetku je do veľkej miery závislá od
individuálnych pomerov páchateľa, ktoré sa môžu u jednotlivých páchateľov výrazne líšiť. Trest
prepadnutia majetku patrí v rámci systému trestov medzi tresty najprísnejšie, nakoľko jeho podstata
spočíva v tom, že odsúdený stráca vlastnícke právo k celému svojmu majetku.2 Účelom tohto trestu
je najmä postihnúť majetok, ktorý patrí páchateľovi, sťažiť mu podmienky na páchanie trestnej
činnosti, odňať mu trestnou činnosťou neoprávnene získaný prospech a v neposlednom rade
Predložený príspevok vznikol s podporou a je výstupom riešenia výskumného projektu APVV-160362 ,,Privatizácia trestného práva- hmotnoprávne, procesnoprávne, kriminologické a organizačnotechnické aspekty.“
2 Michaľov, L.: Trest prepadnutia majetku v Slovenskej republike, In: Law Science and Practice in the
Third Millenium=Právna veda a a prax v treťom tisícročí : International Research and Practice
Conference : 27. - 28. február 2015, Košice. - Kherson : Helvetica, 2015. - S. 91-94.
1
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výchovne pôsobiť na páchateľa.3 História formovania tohto trestu v našich podmienkach siaha ešte
do minulého storočia. Na území Československa je trest prepadnutia majetku prípustný od roku 1923
(podľa zákona č. 121/1923 Sb. Na ochranu republiky) a podľa Trestného zákona č. 86/1950 Sb. – tu
však bol výhradne trestnom vedľajším, a to trestom obligatórnym v prípadoch, kedy to tento zákon
stanovoval.4
Podľa účinnej dikcie Trestného zákona súd môže trest prepadnutia majetku fakultatívne uložiť
ak súd páchateľa odsudzuje na trest odňatia slobody na doživotie alebo ak ho odsudzuje na
nepodmienečný trest odňatia slobody za obzvlášť závažný zločin, ktorým páchateľ získal alebo sa
snažil získať majetkový prospech veľkého rozsahu alebo ktorým spôsobil škodu veľkého rozsahu
a odôvodňujú to okolnosti spáchaného trestného činu a pomery páchateľa5. Súd tiež musí preskúmať
okolnosti prípadu a pomery páchateľa, či uloženie takéhoto trestu umožňujú. Všetky podmienky musia
byť splnené súčasne, inak trest nemožno uložiť. Okruh trestných činov, za ktoré bude možné uložiť
tento trest podľa vyššie uvedených podmienok bude relatívne úzky, nakoľko jeho ukladanie ako
vedľajšieho trestu popri nepodmienečnom treste odňatia slobody viaže zákonodarca na spáchanie
obzvlášť závažných zločinov a zištnú pohnútku. Pri jeho ukladaní popri treste odňatia slobody na
doživotie nie je podstatné o aký trestný čin ide, podstatné je odsúdenie na doživotie, okolnosti
spáchaného trestného činu a pomery páchateľa. Aj podľa ustálenej súdnej praxe, aby sa mohol uložiť
trest prepadnutia majetku, nestačí len príslušná výmera trestu odňatia slobody, osobitná povahy a
závažnosť činu, ale treba, aby sa splnila aj ďalšia podmienka, ktorá je v pomeroch páchateľa. 6
Trest prepadnutia majetku má aj obligatórny charakter a to v prípadoch uvedených v ust. § 58
ods. 2 a 3 Trestného zákona, kde podľa ust. § 58 ods. 2 sa vyžaduje spáchanie niektorého z taxatívne
vymenovaných trestných činov a podmienky, že páchateľ nadobudol majetok aspoň v značnom
rozsahu trestnou činnosťou alebo z príjmov pochádzajúcich z trestnej činnosti a podľa ust. § 58 ods.
3, kde stačí naplnenie niektorých zo skutkových podstát taxatívne vymenovaných trestných činov
v zásade kvalifikovaných, bez splnenia akejkoľvek ďalšej podmienky.
Výkon trestu prepadnutia majetku
Súčasná konštrukcia výkonu trestu prepadnutia majetku na rozdiel od tej predchádzajúcej
predpokladá, že po právoplatnom uložení trestu prepadnutia majetku, bude na majetok odsúdeného
vyhlásený konkurz s poukazom na ust. § 107a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
(ďalej len „ZKR“). Len čo sa stal rozsudok, ktorým bol uložený trest prepadnutia majetku,
vykonateľným, zašle predseda senátu konkurznému súdu, v ktorého obvode má sídlo súd, ktorý vo
veci rozhodol v prvom stupni, rovnopis rozsudku bez odôvodnenia na postup podľa osobitného
zákona.7 Uvedený model je podľa nášho názoru veľmi logický a má mnohé výhody, najmä vo vzťahu
k reálnemu vysporiadaniu majetku odsúdeného. Nakoľko právoplatným rozhodnutím súdu o
prepadnutí majetku zaniká bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, je toto potrebné vysporiadať. Do
majetku odsúdeného môžu tiež patriť veci v podielovom spoluvlastníctve, pričom takáto vec sama
o sebe nepatrí len odsúdenému a je potrebné spoluvlastníctvo tiež vysporiadať. Voči odsúdenému si
tiež môžu uplatňovať nároky aj iné osoby, s nárokmi ktorých je tiež potrebné náležite sa vysporiadať.
Ide napríklad o rôznych veriteľov odsúdeného, či už súkromnoprávnych alebo verejnoprávnych a ich
pohľadávky, ktoré môžu mať rozmanitý charakter. Táto konštrukcia výkonu trestu prepadnutia
majetku by mala chrániť práve veriteľov odsúdeného, ktorí majú prednosť pred uspokojením štátu.
Predmetom prepadnutia bude predovšetkým výťažok zo speňaženia majetku, majetok
vylúčený zo súpisu majetku alebo majetok podliehajúci konkurzu, ak nedošlo k speňaženiu.
Vlastníkom prepadnutého majetku sa vždy stáva štát, ak súd nerozhodne inak na základe vyhlásenej
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.8 Ide o prípad nadobudnutia
2.1

Burda, E., Čentéš, J., Kolesár, J., Záhora, J. a kol. Trestný zákon. Všeobecná časť. Komentár. I.
diel. 1. Vydanie. Praha: C.H. Beck, 2010, ISBN 978-80-7400-324-0, 1130 s.
4 Madliak a kol.: Trestné právo hmotné – Všeobecná časť, Vydavateľstvo UPJŠ, Košice 2006, ISBN
978-80-7097-825-2
5 Ust. § 58 ods. 1 Trestného zákona
6 R 46/1961
7 Ust. § 423 Trestného poriadku
8 ust. § 59 ods. 2 Trestného zákona
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vlastníckeho práva výrokom súdu. Úradným výrokom, ktorým bol uložený trest prepadnutia majetku
prechádza dňom skončenia konkurzného konania, vlastníctvo na odsúdeného na štát. 9
Uvedený model však prináša aj viaceré problémy. Tým, že nevyhnutným následkom uloženia
trestu prepadnutia majetku je vyhlásenie konkurzu na majetok odsúdeného, do procesu výkonu tohto
trestu vstupuje nový subjekt, ktorý sa riadi primárne ustanoveniami ZKR. Ide o správcu konajúceho s
odbornou starostlivosťou10, ktorého úlohou je majetok odsúdeného zistiť, zapísať do podstaty,
speňažiť, prípadne aj vysporiadať bezpodielové spoluvlastníctvo manželov s manželom odsúdeného,
alebo aj podielové spoluvlastníctvo s akýmkoľvek iným subjektom, uplatňovať neplatnosť
a odporovateľnosť právnych úkonov odsúdeného, uspokojiť pohľadávky proti podstate, pohľadávky
ostatných veriteľov a v poslednom rade poukázať to čo sa reálne zvýši zo speňaženého majetku na
účet Slovenskej republiky, pokiaľ medzinárodná zmluva neustanovuje inak.
Nakoľko do procesu výkonu trestu prepadnutia majetku vstupuje nový subjekt, a to správca
konkurznej podstaty11 je potrebné si uvedomiť, že tomuto vznikajú nové nároky vyplývajúce zo ZKR,
najmä ide o právo na odmenu a náhradu nákladov súvisiacich najmä so speňažovaním majetku. Z
hľadiska postavenia a novovzniknutých nárokov správcu sa veľmi často vynára otázka efektivity
obligatórneho ukladania trestu prepadnutia majetku. V praxi veľmi často vznikajú situácie, že
odsúdenému je obligatórne uložený trest prepadnutia majetku z dôvodu naplnenia dikcie ust. § 58
ods. 2, resp. 3 Trestného zákona, avšak reálne odsúdený žiadnym majetkom nedisponuje. Sme toho
názoru, že takýto výkon trestu je neefektívny a neúčelný, nakoľko na odsúdeného nemá žiaden reálny
vplyv, nehovoriac o administratívnom zaťažovaní konkurzných súdov a tiež aj samotných správcov.
Správca konajúci s odbornou starostlivosťou musí minimálne vynaložiť náklady na lustráciu majetku
odsúdeného bez nároku na odmenu a náhradu vzniknutých nákladov, nakoľko v takýchto prípadoch
nie je stanovená ani povinnosť zložiť preddavok na odmenu a náhradu nákladov12, nakoľko konkurz
sa vyhlasuje ex lege.
TREST PREPADNUTIA MAJETKU VERZUS POŠKODENÝ
Poškodený je osoba, ktorej bolo trestným činom ublížené na zdraví, spôsobená majetková,
morálna alebo iná škoda alebo boli porušené či ohrozené jej iné zákonom chránené práva alebo
slobody. Má právo uplatniť si voči obvinenému nárok na náhradu škody, ktorá mu bola spôsobená
trestným činom a je tiež oprávnený navrhnúť, aby súd v odsudzujúcom rozsudku uložil obžalovanému
povinnosť nahradiť túto škodu najneskoršie do skončenia vyšetrovania. Podľa nášho názoru
postavenie poškodeného pri aktuálnej konštrukcii výkonu trestu prepadnutia majetku je dosť
problematické a je možné tvrdiť, že súčasná konštrukcia akoby oslabovala postavenie poškodeného
a oslabovala jeho možnosti domôcť sa náhrady škody a reálne sa dopracovať k plneniu z majetku
odsúdeného. Domnievame sa, že pokiaľ bol právoplatným rozsudkom, ktorým bol uložený trest
prepadnutia majetku, priznaný aj nárok poškodenému na náhradu škody, záujmom zákonodarcu
(štátu) by malo byť pri výkone tohto trestu primárne uspokojenie nárokov poškodeného trestným
činom.
V naznačených súvislostiach je postavenie poškodeného značne oslabené v prípadoch, kedy
bol uložený trest prepadnutia majetku a odsúdený žiadnym reálnym majetkom nedisponuje. V takom
prípade, keďže sa obligatórne vyhlási konkurz na majetok odsúdeného a tento konkurz bude zrušený
pre nedostatok majetku, zanikajú pohľadávky veriteľov vrátane nároku poškodeného na náhradu
škody bez možnosti ďalšieho uspokojenia. Na druhej strane, ak by trest prepadnutia majetku uložený
3

Burda, E., Čentéš, J., Kolesár, J., Záhora, J. a kol. Trestný zákon. Všeobecná časť. Komentár. I.
diel. 1. Vydanie. Praha: C.H. Beck, 2010, ISBN 978-80-7400-324-0, 1130 s.
10 Konaním s odbornou starostlivosťou sa na účely tohto zákona (ZKR) rozumie konanie so
starostlivosťou primeranou funkcii alebo postaveniu konajúcej osoby po zohľadnení všetkých
dostupných informácií, ktoré sa týkajú alebo môžu mať vplyv na jej konanie.
11 Správca je fyzická osoba alebo právnická osoba zapísaná do zoznamu správcov, ktorý vedie
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.
12
Navrhovateľ je povinný pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu zaplatiť na účet súdu
preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu. Výšku preddavku upravuje samotná
Vyhláška č. 665/2005 Z.z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
9
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nebol s následkami vyhlásenia konkurzu na majetok odsúdeného, poškodený by disponoval
exekučným titulom a mohol by sa domáhať jeho núteného výkonu prostredníctvom exekúcie
v zákonnej premlčacej dobe podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Odsúdený by si
medzitým už mohol nepodmienečný trest odňatia slobody vykonať, mohol by sa začleniť aj do
riadneho pracovného procesu a potenciál uspokojenia nároku poškodeného by sa určite zvýšil.
Ďalším problémom, ktorý môže nastať je situácia, kedy súd, ktorý uložil trest prepadnutia
majetku, ďalším výrokom odkáže poškodeného s nárokom na náhradu škody na civilný proces.
V takom prípade je predpoklad, že s výkonom trestu prepadnutia majetku sa začne podstatne skôr,
ako mu bude priznaný nárok v civilnom sporovom konaní. To znamená, že konkurz bude vyhlásený
skôr ako bude poškodenému priznaný nárok na náhradu škody a to podstatne sťažuje možnosti
uspokojenia ním uplatneného nároku.
Problematicky vyznieva aj samotný režim uplatňovania si nároku na náhradu škody
v konkurze. Poškodený tak ako ostatní veritelia je povinný si svoju pohľadávku do konkurzu prihlásiť
prihláškou a režim jeho pohľadávky sa nelíši od režimu iných nezabezpečených pohľadávok
a k reálnemu uspokojeniu sa môže dostať až po rozvrhu výťažku v konkurze. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote
do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.13 Nakoľko ako je uvedené vyššie, do procesu výkonu trestu
prepadnutia majetku vstupuje nový subjekt – správca s jeho nárokmi, najmä nárok na odmenu
a náhradu nákladov, postavenie poškodeného sa oslabuje. Keďže nárok poškodeného na náhradu
škody ide režimom klasickej nezabezpečenej pohľadávky, nárok správcu na odmenu a náhradu
nevyhnutných nákladov má prednosť pred nárokom poškodeného na náhradu škody. Výšku odmeny
správcu stanovuje Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou
sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Navyše ani náklady speňažovania nemusia byť nízke. S poukazom
na ust. § 92 ods. 6 ZKR je nehnuteľnosti v rámci konkurzu možné speňažovať len dražbou, ktorú
vykonáva v zásade dražobná spoločnosť, ktorej tiež vzniká nárok na odmenu a nevyhnutné náklady
(poštovné, náhrada znalečného, náhrada za zverejňovanie inzerátov na dražbu, cestovné pri
ohliadkach, notárske poplatky pri osvedčovaní priebehu dražby notárom vo forme notárskej zápisnice
a podobne). Tieto pohľadávky uspokojuje správca prednostne, nakoľko ide o tzv. pohľadávky proti
podstate s poukazom na ust. § 87 ZKR. Okrem uvedených medzi pohľadávky proti podstate patria
napríklad aj výživné pre deti, na ktoré nárok vznikol po vyhlásení konkurzu, náklady súvisiace so
správou konkurznej podstaty, ale aj pohľadávky na daniach, poplatkoch, clách, poistnom na zdravotné
poistenie, poistnom na sociálne poistenie, príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie a
príspevkoch na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu, ak súvisia so
správou a speňažovaním majetku a podobne. Pohľadávky proti podstate sa uspokojujú priebežne
a prednostne oproti ostatným nezabezpečeným pohľadávkam, medzi ktoré patrí aj poškodeným
prihlásený nárok na náhradu škody. Z vyššie načrtnutého modelu vyplýva, že pokiaľ odsúdený
nebude disponovať majetkom postačujúcim na úhradu všetkých pohľadávok proti podstate aj
ostatných zabezpečených ako aj nezabezpečených pohľadávok ostatných veriteľov, nemusí sa
poškodený vôbec dopracovať k náhrade škody, resp. aspoň k pomernému uspokojeniu, pretože
speňažený majetok bude postačovať iba na úhradu nákladov, prípadne odmeny správcu.
Problémom z hľadiska postavenia poškodeného je aj ust. § 107a ods.6 ZKR, ktoré je podľa
nášho názoru popretím základnej konštrukcie výkonu trestu prepadnutia majetku spočívajúcej v tom,
že štát sa uspokojuje až v poslednom rade potom ako dôjde k vysporiadaniu vzťahov a uspokojeniu
pohľadávok veriteľov. Podľa tohto ustanovenia ak majetok dlžníka nepostačuje ani na úhradu
pohľadávok proti podstate a dôjde k zrušeniu konkurzu, nárok štátu z prepadnutia majetku možno
uspokojiť zo zostávajúceho majetku bez ohľadu na uspokojenie iných veriteľov. Takýto postup
v prípade existencie majetku, ktorý ale nepostačuje na úhradu všetkých pohľadávok proti podstate je
z pohľadu poškodeného trestným činom veľmi nevýhodný, nakoľko sa nedopracuje k žiadnej náhrade
napriek existencii majetku, navyše zrušením konkurzu dôjde k zániku jeho pohľadávky.

13

Ust. § 28 ods. 2 ZKR
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Úvahy de lege ferenda
Vyššie načrtnuté aplikačné problémy nás uisťujú v tom, že postavenie poškodeného pri
ukladaní a následnom výkone trestu prepadnutia majetku môže byť veľmi problematické a už
samotným uložením trestu prepadnutia majetku môže dôjsť k zmareniu reálneho uspokojenia nároku
na náhradu škody, hoci aj nárok na náhradu škody bol priznaný odsudzujúcim rozsudkom.
Samozrejme, že súd rozhodujúci o vine a treste nemá možnosti na to, aby v čase rozhodovania
skúmal, či v procese výkonu trestu nemôže dôjsť k niektorému z vyššie uvedených aplikačných
problémov. Nehovoriac o tom, že ak sú splnené podmienky podľa ust. § 58 ods. 2, resp. ods. 3
Trestného zákona je trest prepadnutia majetku je nutné uložiť obligatórne. Z uvedeného dôvodu si
myslíme, že prvým krokom je zamyslenie sa nad vhodnosťou režimu obligatórneho ukladania trestu
prepadnutia majetku. Takýto postup je podľa nášho názoru zbytočný a administratívne náročný,
navyše dochádza pri výkone takéhoto trestu aj k zhoršeniu postavenia poškodeného, nakoľko
zrušením konkurzu pre nedostatok majetku sa k nároku na náhradu škody nedostane. Bežná prax
ukazuje, že naozaj nie je nič výnimočné, pokiaľ sa poškodený v procese výkonu trestu prepadnutia
majetku k svojmu uspokojeniu nedopracuje. Vyššie načrtnuté situácie nevyčerpávajú všetky
nedostatky. Jednotným motívom prípadných zmien je zabezpečenie „silnejšieho“ postavenia
poškodeného pri uspokojení nároku na náhradu škody. Je zrejmé, že zákonodarca pri ukladaní iných
trestov, ale aj niektorých ochranných opatrení jednoznačne deklaruje, že nárok na náhradu škody
poškodeného má prednosť pred nárokmi štátu a vylučuje aplikáciu niektorých inštitútov, pokiaľ by
bola pozícia poškodeného oslabená. Ide napríklad o peňažný trest s poukazom na ust. § 56 ods. 5
Trestného zákona14, trest prepadnutia veci s poukazom na ust. § 60 ods. 6 písm. a) Trestného
zákona15, či ochranné opatrenie zhabanie veci podľa ust. § 83 ods. 3 písm. a) Trestného zákona 16.
Z uvedeného dôvodu je pre nás nepochopiteľné, prečo by načrtnutá idea „silnejšieho„ postavenia
poškodeného nemala byť reflektovaná aj pri treste prepadnutia majetku. Domnievame sa, že riešením
by mohlo byť vyňatie nároku poškodeného na náhradu škody z režimu veriteľov klasických
pohľadávok a priznanie osobitného statusu, ktorý by zabezpečil prednostné uspokojenie. Takáto
zmena by minimálne zlepšila postavenie poškodeného, nakoľko by v rámci konkurzu poškodený
disponoval silnejším postavením. Na druhej strane by takáto zmena neriešila postavenie
poškodeného úplne, napríklad by išlo o situácie, kedy by bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku.
Ešte lepším riešením by mohla byť možnosť pre poškodeného, aby jeho pohľadávka mohla byť
uspokojená aj v prípade jej neuspokojenia v rámci konkurzu, t.j. šlo by o pohľadávku konkurzom
nedotknutú. Podobný model zákonodarca zaviedol pri úprave tzv. „osobných bankrotov“, kde
oddlžením je nedotknutá pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo
spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky.17 Pod niečo obdobné by
bolo možné subsumovať aj nárok poškodeného na náhradu škody hlavne pri úmyselných trestných
činoch, resp. aj pri trestných činoch nedbanlivostných, ktorými bola spôsobená škoda na zdraví.
Výkon trestu prepadnutia majetku sa však riadi inou časťou ZKR a preto je aplikácia modelu ako pri
„osobných bankrotoch“ neprípustná.
3.1

ZÁVER
Účelom tohto príspevku bolo v krátkosti načrtnúť aplikačné problémy súvisiace s nárokom
poškodeného trestným činom na náhradu škody v prípade uloženia a výkonu trestu prepadnutia
majetku. Je zrejmé, že poškodený nedisponuje postavením, ktoré je žiaduce, práve naopak. Pri
výkone trestu prepadnutia majetku vzniká množstvo problémov súvisiacich s nárokmi poškodeného.
Nakoľko ide o problém interdisciplinárny, je situácia o čosi zložitejšia, nakoľko nami navrhované
zmeny by sa dotkli viacerých právnych predpisov nielen trestnoprávneho charakteru, ale aj
insolvenčného charakteru, t.j. Zákona o konkurze a reštrukturalizácii. V intenciách naznačených
aplikačných problémov a návrhov de lege ferenda by však za účelom posilnenia postavenia
4

Peňažný trest súd neuloží, ak by sa tým zmarila možnosť náhrady škody spôsobenej trestným
činom.
15
Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak poškodenému vznikol z činu nárok na náhradu škody,
ktorého uspokojenie by bolo znemožnené prepadnutím veci.
16 Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak poškodenému vznikol z činu nárok na náhradu škody,
ktorého uspokojenie by bolo znemožnené zhabaním veci.
17 Ust. § 166c ods. 1 písm. d) ZKR
14
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poškodeného bolo podľa nášho názoru vhodné zamyslieť sa nad jeho súčasným postavením
a zabezpečiť posilnenie jeho statusu pri výkone trestu prepadnutia majetku napriek skutočnosti, že
ukladanie tohto trestu nie je na dennom poriadku.
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ZÁSADY UKLADANIA SANKCIÍ Z POHĽADU JUDIKATÚRY
Eva Sihelniková
Univerzita Komenského, Právnická fakulta
Abstract: The article "Principles of punishments imposing from the point of view of case law " refers
to the basic principles related to imposing of punishments by the courts as one of the types of
sanctions used in their decision-making activity since the courts have to strictly respect such
principles. The most basic principle that courts have to take into account is the principle nulla poena
sine lege which means no criminal act without a law.
Abstrakt: Príspevok na tému Zásady ukladania trestov z pohľadu judikatúry sa týka základných
zásad ukladania trestov ako jedného z druhu sankcií tak, ako k nim pristupujú súdy vo svojej
rozhodovacej činnosti, nakoľko súdy musia predmetné zásady pri ukladaní trestov striktne
rešpektovať. Najzákladnejšiou zásadou, na ktorú musia súdy prihliadať je zásada nulla poena sine
lege - žiaden trest bez zákona.
Key words: principles, decisions, court
Kľúčové slová: zásady, rozhodnutia, súd
Medzi základné funkcie štátu patrí aj realizácia trestnoprávnej politiky a pri plnení svojich
funkcií štát využíva aj prostriedky štátneho donútenia, pričom najostrejším z nich je trest. V právnom
poriadku platnom a účinnom na území Slovenskej republiky je trest následkom spáchaného trestného
činu. Medzi trestným činom konkrétneho páchateľa a následným uložením trestu teda musí existovať
príčinná súvislosť. Trest sa definuje ako ujma spôsobená páchateľovi trestného činu, ktorá spočíva
v zásahu do jeho práv, pričom za najzávažnejší je považovaný zásah do jeho práva na osobnú
slobodu, ktorý sa najvýraznejší prejaví pri uložení nepodmienečného trestu odňatia slobody.
Z hľadiska delenia trestov poznáme tresty absolútne určité a tresty relatívne určité. Pri absolútne
určitých trestoch je presne stanovený jednak druh, ale aj výmera trestu, teda súd sa pri ich ukladaní
nepohybuje v rámci hornej a dolnej hranice trestnej sadzby, tak ako je to pri relatívne určitých trestoch.
Význam relatívne určených trestov, teda trestov určených prostredníctvom trestných sadzieb spočíva
najmä v tom, že aj trestného činy rovnakého druhu sa odlišujú konkrétnymi okolnosťami. Trestná
sadzba ustanovuje hranice trestu, ktorý môže byť uložený, čo je v súlade so zásadou nulla poena
sine lege, ale zároveň vytvára priestor pre individualizáciu trestu.1
Trest má svoje funkcie, medzi ktoré patrí represia, resocializácia páchateľa ako aj výchovné
pôsobenie na ostatných členov spoločnosti. „Trest je jedným z prostriedkov na dosiahnutie účelu
Trestného zákona. Tým je určená aj jeho funkcia v tých smeroch, v ktorých má pôsobiť zákon, na
ochranu spoločnosti, jednak pred páchateľom trestného činu, voči ktorému sa prejavuje prvok
represie (zabráneniu v trestnej činnosti) a prvok individuálnej prevencie (výchovy k riadnemu životu rehabilitácia) a jednak aj voči ďalším občanom - potencionálnym páchateľom, voči ktorým sa prejavuje
prvok generálnej prevencie (výchovné pôsobenie trestu na ostatných členov spoločnosti). Trest
samozrejme musí vyjadrovať aj morálne odsúdenie páchateľa (retribúcia).“2
„Trest je opatrením štátneho donútenia, ktoré v mene štátu, na základe a v medziach zákona
ukladajú v predpísanom konaní na to povolané súdy páchateľovi za spáchaný trestný čin. V tejto
definícii je vyjadrená zásada „nulla poena sine lege, sine crimine, sine iudicio“. Trest ako právny
následok trestného činu môže priamo postihnúť len páchateľa trestného činu (zásada personálnosti
trestu), tak aby bol zabezpečený čo najmenší vplyv na jeho rodinu (§ 34 ods. 3 Tr. zák.). Trest je
jedným z prostriedkov na dosiahnutie účelu Trestného zákona. Tým je určená aj jeho funkcia v tých
smeroch, v ktorých má pôsobiť zákon na ochranu spoločnosti, jednak pred páchateľom trestného
činu, voči ktorému sa prejavuje prvok represie (zabráneniu v trestnej činnosti) a prvok individuálnej
1
2

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. US 106/2011-85 zo dňa 28.11.2012
Uznesenie Ústavného súdu I. ÚS 265/2016-11 zo dňa 20.04.2016
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prevencie (výchovy k riadnemu životu - rehabilitácia), a jednak aj voči ďalším členom spoločnosti potencionálnym páchateľom, voči ktorým sa prejavuje prvok generálnej prevencie (výchovné
pôsobenie trestu na ostatných členov spoločnosti)“3
V ustanovení § 32 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
(ďalej v texte len ako „Trestný zákon“) je obsiahnutý taxatívny výpočet jednotlivých druhov trestov, sú
to: trest odňatia slobody, trest domáceho väzenia, trest povinnej práce, peňažný trest, trest
prepadnutia majetku, trest prepadnutia veci, trest zákazu činnosti, trest zákazu pobytu, trest zákazu
účasti na verejných podujatiach, trest straty čestných titulov a vyznamenaní, trest straty vojenskej
a inej hodnosti a trest vyhostenia. Výpočet trestov, ktoré možno uložiť mladistvým, je však užší.
S taxatívnym výpočtom druhov trestov veľmi úzko súvisí zásada nulla poena sine lege – žiaden trest
bez zákona, podľa ktorej nemožno páchateľovi uložiť iný trest, ako ten ktorý je výslovne uvedený
v zákone. Usporiadanie jednotlivých trestov v Trestnom zákone je hierarchické, a to od
najzávažnejších, pričom rozhodujúcimi kritériami tohto usporiadania sú závažnosť a miera, ktorou
tieto tresty zasahujú do práv a právom chránených záujmov.4
„Z povahy trestu vyplýva, že zaistiť v rámci jeho aplikácie zachovanie maxima kolidujúcich
práv, resp. právom chránených záujmov popri sebe bez zásahu nie je možné. Trest ako trestnoprávna
sankcia nastupuje vždy ako výsledok porušenia základných práv, resp. ústavných hodnôt chránených
trestným právom a jeho nevyhnutnou funkčnou zložkou je zásah do základných práv páchateľa
trestného činu. Takýto zásah môže byť ústavne konformný len v prípade, že okrem zákonného
základu a legitímneho cieľa vyjadreného v cieľoch trestnej politiky štátu a v účele trestu samotného
musí rešpektovať zásadu proporcionality vyžadujúcu rešpektovanie primeranosti medzi povahou,
okolnosťami či následkami spáchaného trestného činu a prísnosťou trestu vzhľadom na jeho účel.“5
Z dôvodovej správy k Trestnému zákonu, konkrétne zo state venovanej ustanoveniu § 34 a
§ 35 Trestného zákona, vyplýva, že súčasný koncept zásad ukladania trestov vychádza jednak
z medzinárodne akceptovaných zásad proti mučeniu, neľudskému zaobchádzaniu, týraniu alebo
trestaniu. Základné piliere tak predstavuje jednak zásada humanity, ale aj zásada zákonnosti
a zásada primeranosti. Vzhľadom k tej skutočnosti, že už prijatím Trestného zákona sa rozšíril
systém trestov, ktoré možno ukladať za spáchané trestné činy, dôvodová správa sa zmieňuje aj
o nezlučiteľnosti niektorých z nich. Táto nezlučiteľnosť je daná vtedy, ak by spoločne ukladané tresty
postihovali rovnaké práva osoby odsúdeného. Zásady ukladania trestov sú okrem ustanovenia § 34
Trestného zákona obsiahnuté aj v ďalších jeho ustanoveniach, a to napr. v § 36 až 44. V zmysle
judikatúry je „účelom trestu chrániť spoločnosť pred páchateľmi trestných činov, zabrániť odsúdenému
v ďalšom páchaní trestnej činnosti a vychovávať ho k tomu, aby viedol riadny život pracujúceho
človeka, a tým pôsobiť výchovne aj na ostatných členov spoločnosti. Pri aplikácii všeobecných zásad
na konkrétnu trestnú vec musia byť spolu s okolnosťami, ktoré charakterizujú osobu páchateľa,
hodnotené aj ostatné okolnosti, ktoré spoluurčujú závažnosť činu, najmä tiež povaha a rozsah
spôsobených následkov a vždy musia byť zohľadnené i momenty, ktoré ovplyvňujú požiadavku
ochrany spoločnosti a občanov pred páchaním posudzovanej trestnej činnosti. Požiadavka, aby
trestom uloženým za trestný čin spáchaný v doprave bolo účinne pôsobené aj na ostatných členov
spoločnosti, je zdôraznená najmä v takých prípadoch, kedy bol zavinený ťažký následok vodičom
motorového vozidla, ktorý hrubým porušením dôležitých predpisov o premávke na pozemných
komunikáciách prejavil závažnú vodičskú nedisciplinovanosť.“6
„Trest (a osobitne trest odňatia slobody) ako sankcia predstavuje najcitlivejší a najtvrdší prostriedok štátneho donútenia. Z hodnotového systému právneho štátu je nutné vyvodiť, že „sloboda
môže byť zachovaná jedine tak, že sa s ňou bude nakladať ako s najväčším princípom, ktorý nesmie
byť obetovaný účelnosti a jednotlivým výhodám" (Hayek, F. A.: Právo, zákonodarstvo a slobody. 1.
diel. Praha: Academia 1991, s. 56). Orientácia trestnoprávnej ochrany na ochranu osobnosti človeka,
jeho dôstojnosti a jeho práv a slobôd vytvára dostatočný priestor na rozvoj ľudskej osobnosti a na
fungovanie jedinca v spoločnosti. V tomto smere je potrebné vychádzať zo zásady, že „bez slobody
jednotlivca neexistuje sloboda spoločnosti". S tým súvisí aj zásada uplatňovaná v trestnom práve, a
Rozsudok Krajského súdu v Žiline sp. zn. 1To/68/2014 zo dňa 07.10.2014
http://www.epi.sk/eurokodex-komentovane-ustanovenie/Eurokodex-komentar-k-p-32-zakona-3002005-Z-z-1.htm [cit. 2018-04-06]
5 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 106/2011-85 zo dňa 28.11.2012
6 R 9/1967-II
3
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to zásada humanizmu, ktorá zahrňuje nielen ochranu páchateľa, jeho resocializácie, či sociálnej integrácie, výkon trestu a ochranných opatrení, ale aj ochranu spoločnosti vrátane jej humanitných ideálov a hodnôt, ako aj ochranu potencionálnych obetí pred trestnými činmi. Konkrétnym prejavom zásady humanizmu je aj či. 16 ods. 2 ústavy a tiež zrušenie trestu smrti novelou trestného kódexu zákonom č. 175/1990 Zb.“7
K účelu trestu sa vo svojom rozhodnutí 3To/85/2016 zo dňa 07.11.2016 vyjadril Krajský súd
Trnava a uviedol: „Na jednej strane štát chráni svoj záujem na ochrane slobody a ľudskej dôstojnosti,
ľudského života a zdravia, a to aj za použitia prísnych sankcií, v čom sa prejavuje prvok generálnej
prevencie. Na druhej strane Trestný zákon v základných zásadách ukladania trestov, konkrétne v
ustanovení § 34 ods. 1 Tr. zák. zakotvuje účel trestu, ktorý má zabezpečiť ochranu spoločnosti pred
páchateľom tým, že mu zabráni v páchaní ďalšej trestnej činnosti a vytvorí podmienky na jeho výchovu
k tomu, aby viedol riadny život a súčasne iných odradí od páchania trestných činov, pričom trest
zároveň vyjadruje morálne odsúdenie páchateľa spoločnosťou. Z uvedeného je zrejmé, že pri
ukladaní trestu je nutné prihliadať nielen na generálnu prevenciu, ale aj individuálnu a trest má teda
spĺňať nielen represívnu funkciu, ale aj prevýchovnú, pričom tieto majú byť vyvážené.“
V ods. 2 ustanovenia § 34 Trestného zákona je obsiahnutá zásada zákonnosti, v zmysle
ktorej možno páchateľovi uložiť len taký druh trestu, ktorý je súčasťou Trestného zákona účinného
v čase spáchania skutku. Tento trest môže byť zároveň uložený len v zákonom stanovenom rozsahu,
pričom v osobitnej časti Trestného zákona sú obsiahnuté iba trestné sadzby trestu odňatia slobody.
Pokiaľ ide o aplikáciu neskoršieho zákona, k tomu môže súd pristúpiť len vtedy, ak je táto alternatíva
pre páchateľa priaznivejšia.8 V rámci trestného konania môže dôjsť k úprave trestnej sadzby, napr.
pri dohode o vine a treste, znížením spodnej hranice trestnej sadzby trestu odňatia slobody o jednu
tretinu, ale aj zvýšením spodnej hranice trestnej sadzby pri prevahe priťažujúcich okolností nad
poľahčujúcimi. Pri ukladaní trestov je možné využiť aj tzv. zmierňovacie ustanovenie (§ 39 Trestného
zákona), v zmysle ktorého je možné výrazne znížiť trestnú sadzbu a uložiť páchateľovi miernejší trest.
Ústavný súd vo svojom náleze PL. ÚS 6/09 uviedol nasledovné: „Princíp zákonnosti (nullum crimen
sine lege, nulla poena sine lege) a zákaz spätnej pôsobnosti Trestného zákona (zákaz retroaktivity)
sú ako fundamentálne právne princípy európskej právnej kultúry dohovorom výslovne zaručené (čl. 7
ods. 1 dohovoru). Ich korelát v ústave predstavujú čl. 49 a čl. 50 ods. 6 ústavy. V súlade s konceptom
právneho štátu je ich účelom zaistiť ochranu slobody jednotlivca pred svojvoľným stíhaním,
odsúdením či potrestaním.“ V zmysle citovaného judikátu je článok 49 zákona č. 460/1992 Zb. Ústava
Slovenskej republiky v znení neskorších prepisov aj ústavným vyjadrením zásady zákonnosti trestu.
Zásada zákonnosti je zakotvená aj v čl. 7 Dohovoru, podľa ktorého: „Nikoho nemožno
odsúdiť za konanie alebo opomenutie, ktoré v čase, keď bolo spáchané nebolo podľa vnútroštátneho
alebo medzinárodného práva trestným činom. Takisto nesmie byť uložený trest prísnejší, než aký
bolo možné uložiť v čase spáchania trestného činu.“ „Štrasburská judikatúra vymedzila základné
princípy aplikácie čl. 7 dohovoru vo veci Kokkinakis v. Grécko (rozsudok ESĽP, 25. 5. 1993, séria A
č. 260). Podľa ESĽP predmetný článok dohovoru obsahuje tri hlavné zásady: zákonnosť trestných
činov a trestov, zákaz retroaktívnej aplikácie práva v neprospech obžalovaného, zákaz aplikácie
trestného zákona extenzívnym spôsobom v neprospech obžalovaného najmä použitím analógie. Vo
vzťahu k prvej zásade (zákonnosti trestných činov) je podľa navrhovateľov kľúčová obsahová
podstata právnej úpravy, a to najmä z hľadiska jej jasnosti, predvídateľnosti a dostupnosti. K jasnosti
právnej úpravy definujúcej trestnosť konania ESĽP vo veci Kokkinakis v. Grécko uviedol: „Súd
zdôrazňuje, že článok 7 ods. 1 Dohovoru sa neobmedzuje na zákaz retroaktívneho použitia trestného
práva v neprospech obžalovaného. Rovnako zahŕňa, viac všeobecne, princíp, že len zákon môže
definovať trestný čin a trest (nullum crimen sine lege, nulla poena sine lége).“9
V zmysle už citovaného rozhodnutia Ústavného súdu PL. ÚS 6/09 sa k problematike
trestných sankcií vzťahuje nie len ustanovenie čl. 7 Dohovoru a jeho dodatkových protokolov, ale aj
jeho ďalšie ustanovenia, a to napr. čl. 2 ods. 1 Dohovoru a Protokol č. 6 k Dohovoru o ochrane
ľudských práv a základných slobôd, čl. 3, čl. 4 ods. 3 písm. a), čl. 5 ods. 1 písm. a), d), e).

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. US 106/2011-85 zo dňa 28.11.2012
Pozri § 2 ods. 1 Trestného zákona
9 Uznesenie Ústavného súdu PL. ÚS 5/2017 zo dňa 22.03.3017
7
8

442

Zásada zákonnosti tak predstavuje pri ukladaní trestov základnú zásadu, nakoľko
páchateľovi trestného činu možno uložiť iba taký druh trestu, ktorý zákon pozná, a to v rámci
ustanovenej trestnej sadzby.
Ďalšou zásadou je zásada personality, ktorá má zabezpečiť čo najmenší vplyv trestu na
okolie páchateľa, predovšetkým na jeho rodinu. Pri uložení trestu dochádza k tomu, že sú ním
nepriamo postihnuté napr. osoby, ktoré s páchateľom žijú v spoločnej domácnosti. Ak si zoberieme
nepodmienečný trest odňatia slobody, ktorý je uložený manželovi a otcovi maloletých detí, ktorý je
zároveň v pozícii živiteľa rodiny, je dôsledkom uloženia takého trestu skutočnosť, že dlhodobá
neprítomnosť manžela a otca negatívne ovplyvňuje rodinu jednak narušením citových väzieb, ale
prejavuje sa aj v sociálnej a ekonomickej oblasti. Preto je pri ukladaní trestu potrebné prihliadať aj na
záujmy rodiny a blízkych osôb páchateľa. Uvedené korešponduje aj s názorom Krajského súdu
Košice vyjadreného v rozsudku 8To/65/2015 zo dňa 07.09.2015, v zmysle ktorého: „Krajský súd
oproti názoru okresného súdu poukazuje na ustanovenie § 34 Tr. zák. - zásady ukladania trestov - a
konkrétne na ods. 3, podľa ktorého trest má postihovať iba páchateľa tak, aby bol zabezpečený čo
najmenší vplyv na jeho rodinu a jemu blízke osoby.
Z rozhodovacej praxe súdov vyplýva, že: „trest by mal zásadne postihovať len páchateľa a
vplyv na jeho okolie by mal byť v maximálnej možnej miere minimalizovaný. Aplikácia predmetnej
zásady ukladania trestov má najväčší význam najmä pri treste domáceho väzenia, kde ujma na
právach spojená s výkonom trestu sa nedotýka sociálnych a ekonomických väzieb odsúdeného, a
teda neznamená ujmu pre príslušníkov jeho rodiny, príp. blízke osoby“.10
Ďalšou zásadou ukladania trestov je zásada individualizácie. Pri jej rešpektovaní súd pri
určovaní druhu a výmery trestu vezme do úvahy konkrétne okolnosti daného prípadu, a to najmä na
spôsob spáchania trestného činu, zavinenie, pohnútku, priťažujúce okolnosti, poľahčujúce okolnosti
a na osobu páchateľa, jeho pomery a možnosť jeho nápravy. Pokiaľ ide o spôsoby spáchania
trestného činu, tie sú definované jednak v ustanovení § 122 Trestného zákona – napr. trestný čin
spáchaný verejne, trestný čin spáchaný so zbraňou, trestný čin spáchaný vlámaním, trestný čin
spáchaný v obydlí, trestný čin spáchaný ľsťou a ďalšie, ale sú aj kvalifikačnými znakmi, napr. po dlhší
čas, surovým alebo trýznivým spôsobom, využitím tiesne, neskúsenosti, odkázanosti alebo
podriadenosti a ďalšie. Okrem spôsobu spáchania činu je pri ukladaní trestu dôležitým aspektom aj
spôsobený následok. 11 Okrem následku sa rozlišuje ťažší následok, iný obzvlášť závažný následok,
obzvlášť ťažký a ťažko napraviteľný následok a škodlivý následok.12
V zmysle ustanovenia § 34 ods. 5 Trestného zákona prihliadne súd pri určovaní druhu
a výmery trestu pri spolupáchateľoch taktiež na to, v akej miere prispelo konanie každého z nich
k spáchaniu daného trestného činu. Pri účastníctve sa bude súd zaoberať významom a povahou
takejto účasti, teda napr. na to, ako konkrétne prebehol napr. návod na spáchanie trestného činu,
teda aký význam má konanie návodcu, napr. či páchateľ pristúpil k spáchaniu trestného činu po
dlhšom prehováraní alebo páchateľ súhlasil prakticky okamžite. Ďalším hodnoteným kritériom je aj
vývinové štádium trestného činu. V prípade nedokonaných trestných činov (štádia prípravy a pokusu)
sa bude prihliadať na to, prečo nedošlo k ich dokonaniu. Teda či išlo o slobodné rozhodnutie
páchateľa, avšak trestnosť nezanikla z dôvodu, že páchateľ úplne neodstránil následok hroziaci
záujmu chránenému Trestným zákonom, alebo k dokonaniu trestného činu nedošlo v dôsledku iných
okolností mimo vôle páchateľa.
Zásadou individualizácie, spolu s požiadavkou na primeranosť trestu, sa vo svojom Náleze
PL.US 106/2011-85 zo dňa 28.12.2018 zaoberal Ústavný súd: „Požiadavka primeranosti trestu a jeho
individualizácie tak núti súd prihliadať na okolnosti konkrétneho prípadu, na jeho zvláštnosti, a teda
bráni mechanickému postupu súdu pri rozhodovaní o treste. V rámci požiadavky primeranosti trestu
zohráva významnú úlohu sudcovská individualizácia trestu, ktorá fakticky umožňuje naplnenie tejto
požiadavky v konkrétnych prípadoch. Individualizácia trestu je prostriedkom dosiahnutia primeranosti
trestu. Druh a výmera trestu musia byť súdom v každom konkrétnom prípade stanovené tak, aby zod-

Rozsudok Okresného súdu Nitra sp. zn. 0T/96/2015 zo dňa 11.04.2016
BURDA, E., ČENTÉŠ, J. KOLESÁR, J., ZÁHORA, J. a kol.: Trestný zákon. Všeobecná časť.
Komentár I. diel. 1. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2010. s. 286.
12 MAŠĽANYOVÁ, D. a kol.: Trestné právo hmotné. Všeobecná a osobitná časť. Plzeň: Alex Čeněk,
2011. s. 73.
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povedali všetkým zvláštnostiam daného prípadu. Medzi skutočnosti, na ktoré by v záujme individualizácie trestu mal súd pri určovaní druhu trestu a jeho výmery prihliadať, patria napr. spôsob spáchania
činu a jeho následok, miera zavinenia, pohnútka, priťažujúce okolnosti, poľahčujúce okolnosti, osoba
páchateľa, pomery páchateľa (majetkové, osobné, rodinné pomery, zdravotný stav páchateľa a jeho rodiny) či možnosť jeho nápravy. Tak ako pri rozhodovaní o vine i pri rozhodovaní o treste sa
vnútorné presvedčenie súdu vytvára na základe logického úsudku, na zodpovednom a starostlivom
zhodnotení každej z jednotlivých okolností prípadu individuálne i v ich vzájomných súvislostiach a v
súhrne. Len dôsledné a dôkladné poznanie veci a všetkých okolností prípadu umožňuje, aby súd v
zmysle zásad voľného uváženia, objektívnosti a diferencovanosti rozhodol o spravodlivej výmere konkrétneho trestu. Pri hodnotení jednotlivých okolností prípadu individuálne i v ich vzájomnej súvislosti
sa uplatňujú predovšetkým analytické a syntetické metódy poznávania, indukcia i dedukcia, ako aj
metódy formálnej i dialektickej logiky, ale aj ďalšie bežné metódy poznávania, aby ich výsledkom
mohlo byť spravodlivé, jasné, zrozumiteľné a presvedčivé rozhodnutie.“
Krajský súd Žilina sa vo svojom rozsudku 1To/68/2014 zo dňa 07.10.2014 v súvislosti so
zásadou individualizácie zaoberal aj hodnotením osoby páchateľa s ohľadom na možnosť jeho
nápravy: „Ďalším ustanovením, ktoré musí súd aplikovať pri úvahách týkajúcich sa ukladania trestu,
je § 34 ods. 4 Tr. zák. podľa ktorého pri určovaní druhu trestu a jeho výmery súd prihliadne najmä na
spôsob spáchania činu a jeho následok, zavinenie, pohnútku, priťažujúce okolnosti, poľahčujúce
okolnosti a na osobu páchateľa, jeho pomery a možnosť jeho nápravy. Osobu páchateľa treba
hodnotiť vo všetkých súvislostiach. V rámci hodnotenia osoby páchateľa nemožno obísť ani možnosti
jeho nápravy. Úsudok o možnosti nápravy páchateľa si súd vytvára z veľkej časti už na základe
hodnotenia povahy a závažnosti spáchaného trestného činu (t.j. či ide o prečin, zločin, obzvlášť
závažný zločin) pri náležitom zhodnotení osoby páchateľa. Možnosť nápravy páchateľa konkretizuje
jeho osobu vo všetkých zásadných súvislostiach. Primárne ide o stanovenie prognózy budúceho
vývoja správania sa páchateľa na základe objasnenia jeho osobnostných vlastností a ich spojitostí so
spáchaným trestným činom, vrátane vplyvu sociálnej mikroštruktúry. Z hľadiska posúdenia možnosti
nápravy páchateľa má veľký význam celkový spôsob jeho života a jeho správanie pred spáchaním
trestného činu a jeho postoj k spáchanému trestnému činu (Rt 23/1967). Záver súdu o možnosti
nápravy páchateľa musí byť vždy v plnom súlade s ochranou, ktorú súd uloženým trestom poskytuje
záujmom spoločnosti, štátu a občanom pred útokmi páchateľov trestných činov a výchovným
pôsobením na ostatných členov spoločnosti.“
V zmysle ustanovenia § 34 ods. 6 Trestného zákona môžu byť páchateľovi uložené viaceré
tresty popri sebe. Táto právomoc súdu je limitovaná jednak tým, že ak horná hranica trestnej sadzby
prevyšuje päť rokov, bude súd obligatórne ukladať trest odňatia slobody a taktiež tým, že Trestný
zákon v ustanovení § 34 ods. 7 Trestného zákona ustanovuje, ktoré tresty nemožno ukladať popri
sebe. Ako už bolo uvedené vyššie, jedná sa o nezlučiteľnosť trestov, ktoré postihujú rovnaké práva
osoby odsúdeného. V zmysle ustanovenia § 34 ods. 7 Trestného zákona popri treste odňatia slobody
nemožno uložiť trest domáceho väzenia a trest povinnej práce, popri peňažnom treste a treste
prepadnutia veci nemožno uložiť trest prepadnutia majetku a taktiež súčasne nemožno uložiť trest
zákazu pobytu a trest vyhostenia. Pokiaľ ide o trest straty čestných titulov a vyznamenaní (§ 63
Trestného zákona) a trest straty vojenskej a inej hodnosti (§ 64 Trestného zákona), z uvedených
zákonných ustanovení vyplýva, že tieto tresty možno páchateľovi uložiť len súčasne
s nepodmienečným trestom odňatia slobody.
Je nepochybné, že súdy môžu ukladať tresty len takého druhu a výmery, ktoré rešpektujú
uvedené zásady. Z citovaných rozhodnutí vyplýva, že súdy sa nimi vo svojej rozhodovacej činnosti
zaoberajú a v nemalej miere na ne prihliadajú, z čoho možno vyvodiť záver, že tieto zásady majú
v praxi značný význam.
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ALTERNATÍVNE SPÔSOBY VÝKONU TRESTOVPROCESNOPRÁVNE ASPEKTY V KONTEXTE NÁHRADY ŠKODY
POŠKODENÉMU1
Martin Štrkolec
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Katedra trestného práva
Abstrakt: Autor sa v príspevku venuje vybraným procesným alternatívam k výkonu trestov. Cieľom
príspevku je najmä poukázať na aktuálnu právnu úpravu, interpretáciu a aplikáciu vybraných odklonov
v právnej praxi, a to najmä podmienečného zastavenia trestného stíhania a zmieru v kontexte ich
účelu v komparácii s účelom trestu. Na podklade relevantných štatistických údajov sa autor príspevku
v jeho texte zamýšľa nad možnými dôvodmi nízkeho počtu ich aplikácie v právnej praxi. V závere
príspevku autor formuluje svoje návrhy de lege ferenda v predmetnej oblasti skúmania.
Kľúčové slová: alternatívne spôsoby, výkon trestov, účel trestu, odklony, náhrada škody, poškodený.
Abstract: The author deals with selected procedural alternatives to the execution of sentences. The
main aim of the contribution is to point out the actual legal regulation, interpretation and application of
selected diversions in legal practice, especially the conditional suspension of prosecution and
reconciliation in the context of their purpose in comparison with the purpose of sentence. On the basis
of the relevant statistical data, the author of the paper in his text reflects the possible reasons for the
low number of their application in legal practice. At the end of the paper, the author formulates his
proposals de lege ferenda in the subject of the research.
Keywords: alternative methods, execution of sentences, purpose of sentence, diversion, damage,
injured party.
ÚVOD
V podmienkach Slovenskej republiky je z doktrinálneho pohľadu možné trestné konanie
rozdeliť na dve základné časti, z ktorých každá sa následne delí na určitý počet samostatných
procesných štádií. Kým do predsúdnej časti trestného konania je možné ako samostatné štádium
zaradiť postup pred začatím trestného stíhania a prípravné konanie, štádiami súdnej časti trestného
konania sú spravidla predbežné prejednanie, respektíve preskúmanie obžaloby, hlavné
pojednávanie, odvolacie konanie a vykonávacie konanie. Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok
v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Trestný poriadok“) však v konkrétnych trestných konaniach
do určitej miery modifikuje naznačené modelové delenie jednotlivých štádií trestného konania, keďže
nie v každom trestnom konaní musí obligatórne dôjsť k predbežnému prejednaniu obžaloby v zmysle
ustanovenia § 243 Trestného poriadku, k štádiu odvolacieho konania, respektíve k štádiu
vykonávacieho konania. V prípade, ak žiadna zo strán trestného konania nepodá proti rozhodnutiu vo
veci samej riadny opravný prostriedok, v zmysle výnimky zo zásady oficiality trestného konania2
spravidla nedôjde k prejednaniu veci odvolacím súdom, pričom v tomto prípade bude po hlavnom
pojednávaní nasledovať vykonávacie konanie. Ani vykonávacie konanie však nie je obligatórnym
štádiom súdnej časti trestného konania, keďže v drvivej väčšine prípadov oslobodenia obžalovaného
spod obžaloby, respektíve upustenia od potrestania v zmysle ustanovenia § 40 zákona č. 300/2005
Z.z. Trestného zákona v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Trestný zákon“) spravidla nedôjde
ani k štádiu vykonávacieho konania. Na základe doposiaľ uvedeného je možné ustáliť, že naznačený
1

Predložený príspevok vznikol s podporou a je výstupom riešenia výskumného projektu APVV-160362 ,,Privatizácia trestného práva- hmotnoprávne, procesnoprávne, kriminologické a organizačnotechnické aspekty.“
2 KURILOVSKÁ, L.: Základné zásady trestného konania. Účel a základná limitácia. Šamorín:
Heuréka. 2013. s. 48 a nasl.
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priebeh trestného konania je modelový, pričom tak Trestný poriadok, ako aj Trestný zákon vo svojich
jednotlivých ustanoveniach pripúšťajú určité výnimky z modelového priebehu trestného konania.
V rámci vykonávacieho konania dochádza v podmienkach Slovenskej republiky k výkonu
trestov, a taktiež k výkonu ochranných opatrení.3 Pre účely predkladaného príspevku sa však budeme
ďalej venovať iba problematike výkonu trestov. Interpretáciou jednotlivých normatívnych ustanovení
Trestného zákona a Trestného poriadku možno ustáliť, že v konkrétnom trestnom konaní dochádza
k naplneniu účelu trestu, ktorý možno za súčasnej právnej úpravy implicitne vyvodiť z ustanovenia §
34 ods. 1 Trestného zákona4, práve v rámci štádia vykonávacieho konania. Interpretujúc predmetné
ustanovenie Trestného zákona možno účel trestu v súčasnom chápaní vnímať ako päťzložkový. Jeho
obsahom je ochranná funkcia trestu, represívna zložka trestu, zložka tzv. individuálnej prevencie
trestnej činnosti, zložka tzv. generálnej prevencie trestnej činnosti, a napokon zložka morálneho
odsúdenia páchateľa trestného činu spoločnosťou. Uvedené zložky súčasného chápania účelu trestu
si nie sú rovnocenné. Možno rozlišovať medzi hlavným účelom trestu a čiastkovými účelmi trestu,
ktoré usilujú o jeho dosiahnutie.5 Konečným účelom trestu je zabezpečenie ochrany spoločnosti pred
páchateľom trestného činu. Za prostriedky slúžiace na dosiahnutie konečného účelu trestu tak
v načrtnutom zmysle môžeme považovať najmä zabránenie páchateľovi v páchaní ďalšej trestnej
činnosti, ako aj vytvorenie podmienok na výchovu odsúdeného k tomu, aby viedol riadny život.
Konštrukcia trestu v slovenskom Trestnom zákone však nie je postavená iba na uvádzanej
individuálnej prevencii, ale taktiež na prevencii generálnej. Jej účelom je popri všetkých ostatných
čiastkových účeloch trestu pôsobiť na celú spoločnosť spôsobom, aby ostatných členov spoločnosti
odradil od páchania trestnej činnosti. Z citovaného ustanovenia Trestného zákona je možné vyvodiť,
že zákonodarca pod účel trestu nesubsumoval aj potrebu náhrady škody poškodenému, ak mu bola
spôsobená v príčinnej súvislosti s trestným činom. Zjednodušene povedané, v podmienkach
trestného práva Slovenskej republiky nie je účelom trestu, ako ani primárnym účelom celého trestného
konania, náhrada škody poškodenému.6 Uvedené tvrdenie však nemožno absolutizovať, keďže
v niektorých prípadoch zákonodarca pre aplikáciu tej- ktorej procesnej alternatívy dokonca náhradu
škody favorizuje až na normatívnu podmienku zamýšľaného procesného postupu orgánu
aplikujúceho právo.
Aj napriek skutočnostiam uvedeným v predchádzajúcom odseku sa domnievame, že
v niektorých prípadoch môže pod účel trestu spadať aj náhrada škody poškodenému. Môže tomu tak
byť napríklad v prípade ukladania trestu odňatia slobody s podmienečným odkladom jeho výkonu za
súčasného uloženia povinnosti odsúdeného nahradiť poškodenému v priebehu skúšobnej doby
podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody škodu, ktorá mu vznikla v príčinnej súvislosti
s trestným činom. V zmysle ustanovenia § 50 ods. 1 Trestného zákona totiž: ,,Súd môže
podmienečne odložiť výkon trestu odňatia slobody neprevyšujúceho dva roky, ak a) vzhľadom na
osobu páchateľa, najmä s prihliadnutím na jeho doterajší život a prostredie, v ktorom žije a pracuje, a
na okolnosti prípadu, má dôvodne za to, že na zabezpečenie ochrany spoločnosti a nápravu
páchateľa výkon trestu odňatia slobody nie je nevyhnutný, alebo b) prijme záruku za nápravu
páchateľa a ak vzhľadom na výchovný vplyv toho, kto záruku ponúkol, má za to, že výkon trestu
odňatia slobody nie je nevyhnutný“, pričom v zmysle ustanovenia § 50 ods. 2 Trestného zákona: ,,V
rámci povolenia podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody môže súd páchateľovi uložiť
aj primerané obmedzenia alebo povinnosti uvedené v § 51 ods. 3 a 4, smerujúce k tomu, aby viedol
riadny život, ktorých kontrolu vykonáva probačný a mediačný úradník; spravidla mu uloží, aby podľa
svojich schopností nahradil škodu spôsobenú trestným činom. Ak sú splnené podmienky podľa
osobitného predpisu, môže súd nariadiť kontrolu uložených primeraných obmedzení alebo povinností
technickými prostriedkami, ak takáto kontrola nebola doposiaľ nariadená.“ Jednou z povinností
uvedených v rámci ustanovenia § 51 ods. 4 Trestného zákona je v zmysle písm. c) citovaného
Bližšie pozri: Ustanovenia § 406 a nasl. Trestného poriadku.
V zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 Trestného zákona: ,,Trest má zabezpečiť ochranu spoločnosti
pred páchateľom tým, že mu zabráni v páchaní ďalšej trestnej činnosti a vytvorí podmienky na jeho
výchovu k tomu, aby viedol riadny život a súčasne iných odradí od páchania trestných činov; trest
zároveň vyjadruje morálne odsúdenie páchateľa spoločnosťou.“
5 MADLIAK, J. et. al.: Trestné právo hmotné. Všeobecná časť. Košice: UPJŠ v Košiciach. 2011. s.
311
6 Bližšie pozri: Ustanovenie § 1 Trestného poriadku.
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ustanovenia Trestného zákona: ,,nahradiť v skúšobnej dobe spôsobenú škodu“. Pri súčasnej aplikácii
predmetných ustanovení Trestného zákona tak súd takpovediac dopĺňa účel trestu, ktorý implicitne
vyplýva z ustanovenia § 34 ods. 1 Trestného zákona taktiež o náhradu škody, ktorá poškodenému
vznikla zo strany odsúdeného. Uvedené je možné argumentom a contrario vyvodiť z dikcie
ustanovenia § 52 ods. 1 prvá veta Trestného zákona, v zmysle ktorého: ,,Ak odsúdený viedol v
skúšobnej dobe riadny život, dodržiaval podmienky probačného dohľadu a splnil uložené obmedzenia
a povinnosti, súd vysloví, že sa osvedčil; inak nariadi nepodmienečný trest odňatia slobody, a to
prípadne už v priebehu skúšobnej doby.“ Z doposiaľ uvedených skutočností vyplýva, že náhrada
škody poškodenému v každom konkrétnom prípade závisí taktiež od postoja zákonného sudcu, ktorý
v konkrétnej trestnej veci môže súperiť napríklad s naplnením účelu trestného konania na rozhraní
záujmu štátu na potrestaní páchateľa trestného činu a záujmom štátu na náhrade škody
poškodenému. Máme za to, že vo väčšine prípadov, v ktorých súd ukladá nepodmienečný trest
odňatia slobody páchateľovi niektorého z trestných činov proti majetku si je vedomý skutočnosti, že
v rámci jeho výkonu aj napriek skutočnosti, že zároveň zaviaže odsúdeného nahradiť poškodenému
spôsobenú škodu, je skutočná náhrada tejto škody podstatne sťažená, a to najmä z dôvodu izolácie
odsúdeného od spoločnosti, čo spôsobuje praktickú nemožnosť udržania, respektíve rastu jeho
ekonomických a majetkových pomerov. V konečnom dôsledku to v mnohých prípadoch vedie až
k skutočnosti, že škoda poškodenému nie je nahradená vôbec, a to ani po skončení výkonu
nepodmienečného trestu odňatia slobody. Naproti tomu je však súd za splnenia zákonných
podmienok v obdobnom prípade oprávnený rozhodnúť aj o uložení trestu odňatia slobody
s podmienečným odkladom jeho výkonu za súčasného uloženia povinnosti odsúdeného nahradiť
poškodenému v priebehu skúšobnej doby podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody
škodu, ktorá mu vznikla v príčinnej súvislosti s trestným činom. Podľa našich skúseností z právnej
praxe sa pri načrtnutom rozhraní záujmu štátu na potrestaní páchateľa trestného činu a záujmom
štátu na náhrade škody poškodenému konajúci súd prikloní častejšie k záujmu štátu na potrestaní
páchateľa trestného činu nepodmienečným trestom odňatia slobody (pri ktorom reálne hrozí, že škoda
nebude poškodenému nahradená- pozn. autora) pred záujmom štátu na skutočnej náhrade škody
počas plynutia skúšobnej doby podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody. Napríklad pri
recidíve majetkového prečinu (ku ktorého spáchaniu nedošlo počas plynutia skúšobnej doby pri
predchádzajúcom podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody- pozn. autora) je konajúci
súd za splnenia ďalších zákonných podmienok oprávnený rozhodnúť odsudzujúcim rozsudkom
s uložením trestu odňatia slobody s podmienečným odkladom jeho výkonu za súčasného uloženia
povinnosti odsúdeného nahradiť poškodenému v priebehu skúšobnej doby škodu. Aj napriek
uvedeným skutočnostiam sa v prípadoch akejkoľvek recidívy súdy prikláňajú na stranu potrestania
páchateľa trestného činu- recidivistu nepodmienečným trestom odňatia slobody, čo však podľa nášho
názoru nie je správne, keďže predmetný postup nevedie k dosiahnutiu účelu trestného konania
vedeného pre majetkový trestný čin, v ktorom si poškodený škodu, ktorá mu vznikla riadne a včas
uplatnil.7
Aj z uvedených dôvodov možno kladne hodnotiť zavedenie tzv. odklonov do slovenského
právneho poriadku. Je možné sa jednoducho stotožniť s názorom S. Romžu, podľa ktorého:
,,Procesné alternatívy, a to vo forme odklonných rozhodnutí v trestnom konaní, tvoria základný pilier
restoratívnej justície“, ako aj s jeho názorom, že ,,medzi procesné alternatívy, teda medzi tzv. odklony
v trestnom konaní radíme: zmier, podmienečné zastavenie trestného stíhania, podmienečné
zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, dohodu o vine a treste a sekundárne tu
radíme aj trestný rozkaz.“8 Podstata restoratívnej justície spočíva v odlišnom prístupe k trestnému
činu, keďže v trestnom čine vzhliada najmä sociálny konflikt medzi dvomi osobami, a to konkrétne
medzi osobou páchateľa trestného činu a obeťou trestného činu, respektíve z procesného pohľadu
V zmysle ustanovenia § 46 ods. 3 Trestného poriadku: ,,Poškodený, ktorý má podľa zákona proti
obvinenému nárok na náhradu škody, ktorá mu bola spôsobená trestným činom, je tiež oprávnený
navrhnúť, aby súd v odsudzujúcom rozsudku uložil obžalovanému povinnosť nahradiť túto škodu;
návrh musí poškodený uplatniť najneskoršie do skončenia vyšetrovania alebo skráteného
vyšetrovania. Z návrhu musí byť zrejmé, z akých dôvodov a v akej výške sa nárok na náhradu škody
uplatňuje.“
8 ROMŽA, S.: Konkurencia procesných alternatív. In: STRÉMY, T. (ed.): Restoratívna justícia
a systém alternatívnych trestov. Praha: Leges. 2017. s. 118
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konflikt medzi osobou obvineného a osobou poškodeného.9 Podstatou ani cieľom predkladaného
príspevku nie je kompilácia názorov jednotlivých autorov trestnoprávnej spisby na historický vývoj,
definíciu, respektíve klasifikáciu odklonov v trestnom konaní.10 V kontexte zvolenej témy príspevku si
však dovoľujeme ponúknuť vlastnú stručnú definíciu odklonu, v zmysle ktorej za odklon možno
považovať akúkoľvek procesnú alternatívu, ktorú právny poriadok pripúšťa, a ktorej výsledkom je
vybavenie konkrétnej trestnej veci bez jej prejednania na hlavnom pojednávaní. Máme za to, že
spomedzi všetkých odklonov majú v kontexte zvoleného príspevku dominantné postavenie
podmienečné zastavenie trestného stíhania a zmier, keďže náhrada škody (alebo iné opatrenie
smerujúce k náhrade škody- pozn. autora) patrí medzi normatívne podmienky ich aplikácie zo strany
orgánov verejnej moci. Z uvedeného dôvodu sa v ďalšom texte príspevku zameriame na práve
zmienené odklony, a to najmä na ich účel, na zákonné podmienky ich aplikácie, štatistické údaje ich
reálneho aplikovania v jednotlivých štádiách trestného konania, pričom sa zamyslíme aj nad
skutočnosťou, z akých dôvodov sa predmetné odklony v právnej praxi neaplikujú frekventovanejšie.
PODMIENEČNÉ ZASTAVENIE TRESTNÉHO STÍHANIA A ZMIER
Podmienečné zastavenie trestného stíhania predstavuje v štádiu prípravného konania odklon
od modelového priebehu trestného konania, keďže pri aplikácii tohto inštitútu na konci prípravného
konania spravidla nedôjde k podaniu obžaloby a následnému prejednaniu konkrétnej trestnej veci na
hlavnom pojednávaní. Do právneho poriadku Slovenskej republiky bolo podmienečné zastavenie
trestného stíhania zavedené zákonom č. 247/1994 Z.z., ktorý nadobudol svoju účinnosť od 1.10.1994.
Rozhodnutie o podmienečnom zastavení trestného stíhania má však dočasnú povahu, teda v zásade
nie je meritórnym rozhodnutím v trestnom konaní. Za splnenia podmienky, že obvinený v rámci
skúšobnej doby povedie riadny život a vyhovie aj ďalším uloženým obmedzeniam a povinnostiam,
prokurátor uznesením rozhodne, že sa obvinený osvedčil.11 I keď v niektorých prípadoch môže
rozhodnutie prokurátora o osvedčení nahradiť zákonná fikcia uvedená v ustanovení § 217 ods. 2
Trestného poriadku.12 Bez ohľadu na spôsob, akým dôjde k osvedčeniu obvineného je možné
konštatovať, že rozhodnutie o osvedčení, respektíve zákonná fikcia osvedčenia sa považujú za
meritórne rozhodnutie trestného konania, pričom ich esenciálnou konzekvenciou je v zmysle
ustanovenia § 9 ods. 1 písm. e) Trestného poriadku res iudicata, ktorá v zmysle zásady ne bis in idem
predstavuje prekážku právoplatne rozhodnutej veci. Účelom podmienečného zastavenia trestného
stíhania je zrýchlenie a zhospodárnenie celého trestného konania tým, že nedochádza k prejednaniu
trestnej veci v konaní pred súdom a zároveň sa dbá na záujmy všetkých zainteresovaných
subjektov.13 Inými slovami povedané, podmienečným zastavením trestného konania dochádza
k úspore, času, prostriedkov štátneho rozpočtu, pričom aplikáciou predmetného odklonu dochádza
tak k materiálnemu uspokojeniu poškodeného, ktorému vznikla v príčinnej súvislosti s trestným činom
škoda, pričom v neposlednom rade má podmienečné zastavenie trestného stíhania pozitívny dopad
aj na samotného obvineného. V uvedených súvislostiach si dovolíme tvrdiť, že vo väčšine prípadov
dokáže plynutie skúšobnej doby v rámci podmienečného zastavenia trestného stíhania naplniť účel
konkrétneho trestného konania lepšie ako samotný výkon trestu, čo úzko súvisí s už vyššie
naznačenou konkurenciou medzi záujmom štátu na potrestaní páchateľa a záujmom štátu na náhrade
škody poškodenému.
V zmysle ustanovenia § 216 ods. 1 Trestného poriadku: ,,V konaní o prečine, na ktorý zákon
ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica neprevyšuje päť rokov, môže prokurátor so
súhlasom obvineného po vznesení obvinenia do podania obžaloby na návrh policajta alebo aj bez
2

SOTOLÁŘ, A.- PÚRÝ, F.- ŠÁMAL, P.: Alternativní řešení trestních věcí v praxi. Praha: C.H. Beck.
2000. s. 8
10 K jednotlivým definíciám odklonov bližšie pozri napr.: KLÁTIK, J.: K histórii, pojmu a účelu odklonu
v trestnom konaní. In: Bulletin slovenskej advokácie. 14. 2008. č. 3. s. 26
11 IVOR, J.- POLÁK, P.- ZÁHORA, J.: Trestné právo procesné II. Bratislava: Wolters Kluwer. 2017. s.
71
12
V zmysle ustanovenia § 217 ods. 2 Trestného poriadku: ,,Ak do dvoch rokov od uplynutia skúšobnej
doby nebolo vydané rozhodnutie podľa odseku 1 bez zavinenia obvineného, má sa za to, že sa
osvedčil.“
13 KLÁTIK, J.: Podmienečné zastavenie trestného stíhania – alternatívny spôsob riešenia trestnej
veci. In: Justičná revue. 59. 2007. č. 1. s. 31 a nasl.
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návrhu podmienečne zastaviť trestné stíhanie, ak a) vyhlási, že spáchal skutok, za ktorý je stíhaný, a
nie sú odôvodnené pochybnosti o tom, že jeho vyhlásenie bolo vykonané slobodne, vážne a
zrozumiteľne, b) nahradil škodu, ak bola činom spôsobená, alebo s poškodeným o jej náhrade uzavrel
dohodu alebo urobil iné potrebné opatrenia na jej náhradu, a c) vzhľadom na osobu obvineného, s
prihliadnutím na jeho doterajší život a na okolnosti prípadu možno takéto rozhodnutie považovať za
dostačujúce.“ Z citovaného ustanovenia Trestného poriadku vyplývajú tzv. pozitívne normatívne
podmienky podmienečného zastavenia trestného stíhania, medzi ktoré patrí nasledovné:
Ide o trestné konanie vedené pre prečin s hornou hranicou trestnej sadzby
neprevyšujúcou päť rokov.
Obvinený dal na taký procesný postup prokurátora súhlas.
Vyhlásenie obvineného o spáchaní skutku, pre ktorý je stíhaný, pričom nie sú
odôvodnené pochybnosti o slobode, vážnosti a zrozumiteľnosti takého vyhlásenia.
Obvinený nahradil poškodenému škodu, ak bola činom spôsobená alebo s poškodeným
uzatvoril dohodu o jej náhrade, prípadne uskutočnil iné opatrenia potrebné k náhrade
škody.
Rozhodnutie o podmienečnom zastavení trestného stíhania je možné považovať za
dostačujúce vzhľadom k osobe obvineného s prihliadnutím na jeho doterajší život,
a taktiež vzhľadom na okolnosti prípadu.
Trestný poriadok v ustanovení § 216 ods. 6 stanovuje aj tzv. negatívne podmienky podmienečného
zastavenia trestného stíhania, v zmysle ktorého: ,,Podmienečné zastavenie trestného stíhania nie je
možné, ak a)
trestným činom bola spôsobená smrť osoby, b) je vedené trestné stíhanie pre korupciu, alebo c) je
vedené trestné stíhanie proti verejnému činiteľovi alebo zahraničnému verejnému činiteľovi pre trestný
čin spáchaný v súvislosti s výkonom ich právomoci a v rámci ich zodpovednosti. V kontexte
predloženého príspevku je nevyhnutné zopakovať to, čo sme už uviedli vyššie, a teda, že náhrada
škody, uzatvorenie dohody o náhrade škody, respektíve uskutočnenie iných opatrení smerujúcich
k náhrade škody je podmienkou sine qua non podmienečného zastavenia trestného stíhania, avšak
iba za predpokladu, že škoda bola prečinom spôsobená.14 Z uvedenej skutočnosti možno
konštatovať, že aplikácia podmienečného zastavenia trestného stíhania by za splnenia zákonných
podmienok mala mať prednosť pred uložením a výkonom trestu odňatia slobody, a to či už
nepodmienečného alebo trestu odňatia slobody s podmienečným odkladom svojho výkonu, čo
odôvodňujeme nasledovne. Aj keď primárnym účelom trestné konania nie je nahradenie škody
poškodenému máme za to, že práve v prípade prečinov, ktorými bola spôsobená škoda je možné
považovať náhradu škody poškodenému za záujem, ktorý by mal štát uprednostniť pred inými
záujmami vyplývajúcimi z represívnej časti jeho trestnej politiky. Prostredníctvom podmienečného
zastavenia trestného stíhania má totiž štát spravidla istotu, že škoda, ktorá vznikla v príčinnej
súvislosti s prečinom bude poškodenému v dohľadnej dobe nahradená, pričom o negatívnych
aspektoch skutočnej náhrady škody v prípade, že odsúdený vykonáva nepodmienečný trest odňatia
slobody sme sa už zmienili vyššie.
S uvedeným tvrdením však podľa nášho názoru nekorelujú dve skutočnosti. Za prvé na
podmienečné zastavenie trestného stíhania obvinený v zmysle zákonnej dikcie ustanovenia § 216
ods. 1 Trestného poriadku nemá právny nárok, čo je rovnako charakteristické aj pre ďalšie odklony,
ktoré sú v zmysle doktríny trestnoprávnej vedy, ako aj v zmysle zákonnej dikcie jednotlivých
ustanovení Trestného poriadku považované za inštitúty fakultatívne. Vo všeobecnosti možno
povedať, že ich aplikácia spadá do diskrečných oprávnení prokurátora a je vyjadrením zásady
oportunity, ktorá je opakom zásady legality ako jednej zo základných zásad trestného konania. 15
Absencia právneho nároku obvineného na uplatnenie postupu v zmysle ustanovenia § 216 ods. 1
Trestného poriadku za splnenia zákonných podmienok spôsobuje nekonzistentnosť prístupov
jednotlivých prokurátorov k možnosti vybaviť trestnú vec prostredníctvom procesných alternatív
k výkonu trestov. Plne sa stotožňujeme s názorom S. Romžu, podľa ktorého: ,,Jedným z dôvodom
takéhoto nekonzistentného prístupu prokurátora je absencia adekvátneho kontrolného mechanizmu
ich rozhodovania o tom, či určitú vec vybaví alternatívnym spôsobom.(...) De lege ferenda by bolo
ČENTÉŠ, J. et. al.: Trestný poriadok. Veľký komentár. Bratislava: EUROKÓDEX. 2017. s. 483
KURILOVSKÁ, L.: Základné zásady trestného konania. Účel a základná limitácia. Šamorín:
Heuréka. 2013. s. 45 a nasl.
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namieste priznať oprávneným subjektom právny nárok domáhať sa odklonných rozhodnutí za
splnenia normatívnych podmienok ustanovených pre jednotlivé druhy odklonných rozhodnutí s tým,
že tomuto právnemu nároku oprávnených subjektov musí korešpondovať právna povinnosť
prokurátora o tomto nároku rozhodnúť, a to aj negatívne.(...), pričom v záujme zabezpečenia kontroly
správnosti a zákonnosti takéhoto rozhodnutia by sa oprávneným subjektom priznalo právo podať
opravný prostriedok- sťažnosť, o ktorom by rozhodoval v prípravnom konaní sudca pre prípravné
konanie v zákonom ustanovenej lehote.“16
Za druhé je možné v podmienkach Slovenskej republiky badať nízky počet podmienečných
zastavení trestného stíhania v štádiu prípravného konania, ktorý má dokonca medziročne dlhodobo
klesajúcu tendenciu. Z uvedeného dôvodu je možné konštatovať, že súčasná kvantitatívna stránka
aplikácie predmetného odklonu sa minula účelu, ktorý v súvislosti s jej zavedením do právneho
poriadku Slovenskej republiky a následnou aplikáciou zamýšľal zákonodarca. Konštatovanú
skutočnosť je možné deklarovať najmä na základe nasledujúcich štatistických údajov. Podmienečným
zastavením trestného stíhania bolo prípravné konanie v roku 2006 ukončené 5200 krát, v roku 2007
bolo podmienečným zastavením trestného stíhania prípravné konanie ukončené 5165 krát, v roku
2008 bolo podmienečným zastavením trestného stíhania prípravné konanie ukončené 4452 krát a
v roku 2009 bolo podmienečným zastavením trestného stíhania prípravné konanie ukončené 4207
krát. V ostatnom období sú však počty ukončeného prípravného konania podmienečným zastavením
trestného stíhania omnoho nižšie, keď v roku 2015 bolo v prípravnom konaní zo 43 772 ukončených
trestných stíhaní známych osôb aplikované podmienečné zastavenie trestného stíhania iba 1731 krát,
čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje približne 3,95 %. V roku 2016 bolo v prípravnom konaní z
39139 ukončených trestných stíhaní známych osôb aplikované podmienečné zastavenie trestného
stíhania iba 1473 krát, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje približne 3,76 %. V roku 2017 bolo
v prípravnom konaní z 37 707 ukončených trestných stíhaní známych osôb aplikované podmienečné
zastavenie trestného stíhania iba 1478 krát, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje približne 3,91
%.17
V nadväznosti na deklarovanú klesajúcu tendenciu v počte aplikovaných podmienečných
zastavení trestného stíhania v prípravnom konaní je nutné sa zamyslieť nad tým, ktorý faktor
ovplyvňuje tento, podľa nášho názoru, negatívny jav týkajúci sa ukončovania trestných stíhaní
v podmienkach Slovenskej republiky. Dospeli sme k domnienke, že recidíva páchateľov trestných
činov by mohla byť faktorom, ktorý ovplyvňuje nízky počet podmienečných zastavení trestného
stíhania v prípravnom konaní, keďže jednou z normatívnych podmienok jeho aplikácie je v zmysle
ustanovenia § 216 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku skutočnosť, že ,,vzhľadom na osobu
obvineného, s prihliadnutím na jeho doterajší život a na okolnosti prípadu možno takéto rozhodnutie
považovať za dostačujúce.“ Zo štatistických údajov však vyplýva, že recidíva páchateľov trestných
činov s najväčšou pravdepodobnosťou nepredstavuje najzásadnejšiu prekážku častejšej aplikácie
podmienečného zastavenia trestného stíhania v prípravnom konaní. Uvedené tvrdenie je možné
štatisticky deklarovať na podklade nasledovných skutočností týkajúcich sa trestných stíhaní vedených
pre vybrané trestné činy proti zdraviu a vybrané majetkové trestné činy, pri ktorých je aplikácia
podmienečného zastavenia trestného stíhania podľa nášho názoru žiaduca aj z pohľadu záujmu
poškodeného na náhrade škody spôsobenej trestným činom, o ktorom sme sa už zmienili vyššie.
V roku 2017 bolo v prípravnom konaní z 9157 ukončených trestných stíhaní známych osôb
pre trestný čin krádeže podľa ustanovenia § 212 Trestného zákona aplikované podmienečné
zastavenie trestného stíhania iba 427 krát, pričom z celkového počtu ukončených trestných stíhaní
známych osôb pre trestný čin krádeže podľa ustanovenia § 212 Trestného zákona bolo trestné
stíhanie vedené voči recidivistom v 3352 prípadoch. V roku 2017 bolo v prípravnom konaní z 1041
ukončených trestných stíhaní známych osôb pre trestný čin poškodzovania cudzej veci podľa
ustanovenia § 245 Trestného zákona aplikované podmienečné zastavenie trestného stíhania iba 47
krát, pričom z celkového počtu ukončených trestných stíhaní známych osôb pre trestný čin
poškodzovania cudzej veci podľa ustanovenia § 245 Trestného zákona bolo trestné stíhanie vedené
voči recidivistom v 309 prípadoch. V roku 2017 bolo v prípravnom konaní z 1515 ukončených
ROMŽA, S.: Konkurencia procesných alternatív. In: STRÉMY, T. (ed.): Restoratívna justícia
a systém alternatívnych trestov. Praha: Leges. 2017. s. 121
17 Štatistické ročenky Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky za roky 2006 až 2009 a 2015 až
2017 dostupné na: https://www.genpro.gov.sk/statistiky-12c1.html
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trestných stíhaní známych osôb pre trestný čin ublíženia na zdraví podľa ustanovenia § 156 Trestného
zákona aplikované podmienečné zastavenie trestného stíhania iba 62 krát, pričom z celkového počtu
ukončených trestných stíhaní známych osôb pre trestný čin ublíženia na zdraví podľa ustanovenia §
156 Trestného zákona bolo trestné stíhanie vedené voči recidivistom v 441 prípadoch. V roku 2017
bolo v prípravnom konaní z 655 ukončených trestných stíhaní známych osôb pre trestný čin ublíženia
na zdraví podľa ustanovenia § 157 Trestného zákona aplikované podmienečné zastavenie trestného
stíhania iba 38 krát, pričom z celkového počtu ukončených trestných stíhaní známych osôb pre trestný
čin ublíženia na zdraví podľa ustanovenia § 157 Trestného zákona bolo trestné stíhanie vedené voči
recidivistom v 46 prípadoch. V roku 2017 bolo v prípravnom konaní z 566 ukončených trestných
stíhaní známych osôb pre trestný čin ublíženia na zdraví podľa ustanovenia § 158 Trestného zákona
aplikované podmienečné zastavenie trestného stíhania iba 72 krát, pričom z celkového počtu
ukončených trestných stíhaní známych osôb pre trestný čin ublíženia na zdraví podľa ustanovenia §
158 Trestného zákona bolo trestné stíhanie vedené voči recidivistom v 34 prípadoch.18
Nemožno sa tiež nezamyslieť nad tou skutočnosťou, že v niektorých prípadoch môže byť
prekážkou podmienečného zastavenia trestného stíhania v prípravnom konaní to, že obvinený
nedisponuje dostatočnými finančnými prostriedkami za účelom, aby poškodenému nahradil škodu,
ktorá tomuto v príčinnej súvislosti s trestným činom vznikla. Aj keď je možné konštatovať, že
predmetná skutočnosť predstavuje určitú prekážku početnejšej aplikácie podmienečného zastavenia
trestného stíhania v prípravnom konaní je možné ustáliť, že táto skutočnosť nie je z pohľadu nízkej
aplikácie podmienečného zastavenia trestného stíhania v prípravnom konaní najrelevantnejšia, čo
odôvodňujeme najmä tým, že v rokoch 2006 až 2009 bola početnosť jeho aplikácie v porovnaní so
súčasným obdobím 3 až 4 násobne vyššia.
Vzhľadom na všetko doposiaľ uvedené možno konštatovať, že nízka aplikácia predmetného
odklonu je v prípravnom konaní spôsobená najmä tým, že obvinený nemá právny nárok pre aplikáciu
podmienečného zastavenia trestného stíhania v prípravnom konaní, a to ani za splnenia všetkých
normatívnych podmienok, ktoré Trestný poriadok vyžaduje pre jeho aplikáciu. Prokurátor, ktorý
o podmienečnom zastavení trestného stíhania v prípravnom konaní rozhoduje totiž nie je v zmysle
právneho stavu de lege lata povinný vydať a následne odôvodniť svoje negatívne rozhodnutie, ktoré
sa vzťahuje na návrh obvineného, respektíve jeho obhajcu, v ktorom tieto subjekty trestného konania
navrhujú ukončenie trestného stíhania podmienečným zastavením trestného stíhania. Aj z uvedeného
dôvodu je v pozitívnom smere namieste uvažovať o nevyhnutnosti, opodstatnenosti a odôvodnenosti
vyššie uvedených návrhov de lege ferenda. Ako sme už uviedli vyššie máme za to, že početnosť
aplikácie podmienečného zastavenia trestného stíhania by vzrástla v prípade, ak by zákonodarca
priznal oprávneným subjektom právny nárok domáhať sa podmienečného zastavenia trestného
stíhania za súčasného stanovenia korelujúcej povinnosti prokurátora rozhodnúť, a to aj v negatívnom
smere o návrhu oprávnenej osoby na postup v zmysle ustanovenia § 216 ods. 1 Trestného poriadku.
Rovnako by mal zákonodarca priznať oprávneným subjektom právo podať proti takému rozhodnutiu
prokurátora opravný prostriedok- sťažnosť, o ktorej by rozhodoval v prípravnom konaní sudca pre
prípravné konanie v zákonom ustanovenej lehote.
V načrtnutých súvislostiach je nevyhnutné zdôrazniť, že aplikácia podmienečného
zastavenia trestného stíhania prichádza v zmysle právneho stavu de lege lata do úvahy aj v súdnej
časti trestného konania, a to konkrétne v štádiu preskúmania obžaloby, v štádiu hlavného
pojednávania, ba dokonca taktiež v štádiu odvolacieho konania. Problematikou aplikácie
podmienečného zastavenia trestného stíhania v súdnej časti trestného konania sa v rámci
predkladaného príspevku bližšie nezaoberáme z dôvodu, že aplikácia podmienečného zastavenia
trestného stíhania v súdnej časti trestného konania podľa nášho názoru nepredstavuje odklon od
modelového priebehu trestného konania v pravom slova zmysle, keďže ako sme už vyššie uviedli za
odklon možno považovať takú procesnú alternatívu, ktorú právny poriadok pripúšťa, a ktorej
výsledkom je vybavenie konkrétnej trestnej veci bez jej prejednania na hlavnom pojednávaní. Aj
napriek uvedenému konštatovaniu je možné pre porovnanie uviesť, že prostredníctvom súdov bolo
podmienečné zastavenie trestného stíhania aplikované v roku 2008 v 357 prípadoch, v roku 2009
v 389 prípadoch, v roku 2010 v 331 prípadoch, v roku 2011 v 237 prípadoch, v roku 2012 v 271
prípadoch, v roku 2013 v 190 prípadoch, v roku 2014 v 195 prípadoch, v roku 2015 v 154 prípadoch,
Štatistická ročenka Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky za rok 2017 dostupná na:
https://www.genpro.gov.sk/statistiky-12c1.html
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v roku 2016 v 172 prípadoch, čím je deklarovaná taktiež klesajúca tendencia jeho aplikácie v súdnej
časti trestného konania.19
S výnimkou normatívnych podmienok aplikácie, ako aj štatistických údajov možno takmer
všetky doposiaľ uskutočnené závery analogicky prebrať taktiež pre účely úvah o súčasnej právnej
úprave týkajúcej sa inštitútu zmieru. V zmysle ustanovenia § 220 ods. 1 Trestného poriadku: ,,V
konaní o prečine, na ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica neprevyšuje
päť rokov, môže prokurátor so súhlasom obvineného a poškodeného rozhodnúť o schválení zmieru
a zastaviť trestné stíhanie, ak obvinený a) vyhlási, že spáchal skutok, za ktorý je stíhaný, a nie sú
odôvodnené pochybnosti o tom, že jeho vyhlásenie bolo vykonané slobodne, vážne a určito, b)
nahradil škodu, pokiaľ bola činom spôsobená, alebo urobil iné opatrenia na náhradu škody, alebo inak
odstránil ujmu vzniknutú trestným činom, a c) zloží na účet súdu a v prípravnom konaní na účet
prokuratúry peňažnú sumu určenú ministerstvu na ochranu a podporu obetí trestných činov podľa
osobitného zákona, a táto peňažná suma nie je zrejme neprimeraná závažnosti spáchaného
trestného činu a vzhľadom na povahu a závažnosť spáchaného činu, na mieru akou bol trestným
činom dotknutý verejný záujem, na osobu obvineného a na jeho osobné a majetkové pomery považuje
takýto spôsob rozhodnutia za dostačujúci.“ V porovnaní s podmienečným zastavením trestného
stíhania sa pre aplikáciu zmieru vyžaduje aj splnenie ďalších normatívnych podmienok. Základným
rozdielom medzi podmienečným zastavením trestného stíhania a zmierom je to, že pre schválenie
zmieru sa vyžaduje obligatórny súhlas poškodeného s takým postupom. Pre účely schválenia zmieru
medzi obvineným a poškodeným sa nad rámec normatívnych podmienok určených pre podmienečné
zastavenie trestného stíhania vyžaduje taktiež, aby obvinený zložil na účet súdu a v prípravnom
konaní na účet prokuratúry peňažnú sumu určenú ministerstvu na ochranu a podporu obetí trestných
činov podľa osobitného zákona, a táto peňažná suma nie je zrejme neprimeraná závažnosti
spáchaného trestného činu.
Skončenie trestného stíhania schválením zmieru medzi poškodeným a obvineným má však
v porovnaní so skončením trestného stíhania jeho podmienečným zastavením niekoľko výhod, a to
tak výhod týkajúcich sa poškodeného, obvineného, ako aj štátu. Na strane poškodeného je možné
konštatovať, že schválenie zmieru je v porovnaní s podmienečným zastavením trestného stíhania pre
neho výhodnejšie z dôvodu, že Trestný poriadok v prípade zmieru nepripúšťa dohodu o náhrade
škody medzi obvineným a poškodeným, teda napríklad dohodu o náhrade spôsobenej škody
v splátkach. Na strane druhej je možné konštatovať, že pre splnenie normatívnej podmienky týkajúcej
sa náhrady škody postačí tak v prípade podmienečného zastavenia trestného stíhania, ako aj zmieru
tá skutočnosť, že obvinený urobí iné opatrenie na náhradu škody, pod ktorým je možné rozumieť
napríklad nahlásenie poistnej udalosti poisťovni.20 Pre obvineného je ukončenie trestného stíhania
schválením zmieru výhodnejšie z toho dôvodu, že esenciálnou konzekvenciou právoplatného
rozhodnutia o schválení zmieru a zastavení trestného stíhania je v zmysle ustanovenia § 9 ods. 1
písm. e) Trestného poriadku res iudicata, ktorá v zmysle zásady ne bis in idem predstavuje prekážku
právoplatne rozhodnutej veci. Na rozdiel od podmienečného zastavenia trestného stíhania
nestanovuje Trestný poriadok skúšobnú dobu, počas ktorej je obvinený v prípade schválenia zmieru
povinný viesť riadny život a súčasne vyhovieť aj ďalším uloženým obmedzeniam a povinnostiam. Na
základe uvedeného je možné konštatovať, že aplikácia zmieru je pre obvineného výhodnejšia najmä
z dôvodu jeho právnej istoty. Z pohľadu štátu je skončenie trestnej veci schválením zmieru medzi
obvineným a poškodeným v porovnaní s podmienečným zastavením trestného stíhania výhodnejšie
najmä z toho dôvodu, že orgány verejnej moci nemusia v prípade právoplatného uznesenia
o schválení zmieru ďalej skúmať, či obvinený v priebehu skúšobnej doby viedol riadny život
a súčasne, či vyhovel aj ďalším uloženým obmedzeniam a povinnostiam, keďže v prípade schválenia
zmieru sa žiadna skúšobná doba nestanovuje a dochádza k zastaveniu trestného stíhania v zmysle
ustanovenia § 215 ods. 1 písm. g) Trestného poriadku. ,,Trestno-procesný inštitút zmier predstavuje
z hľadiska alternatívneho riešenia trestnej veci v štádiu prípravného konania odklon v trestnom
konaní, ktorým sa trestná vec rieši alternatívne k hlavnému pojednávaniu. Je procesnou alternatívou
k trestnej sankcii. Umožňuje sa ním teda odchýlenie od štandardného trestného konania, možnosť
Štatistické ročenky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky za roky 2006 až 2009 a 2015
až 2017 dostupné na: http://www.justice.gov.sk/stat/statr.htm
20 ČENTÉŠ, J. et. al.: Trestný poriadok. Veľký komentár. Bratislava: EUROKÓDEX. 2017. s. 460
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vybaviť trestnú vec menej formálnym procesným postupom na rozdiel od klasického konania
končiaceho sa v súdnom konaní rozhodnutím o vine a treste. Tým sa dosiahne rýchlejšie a
efektívnejšie vybavenie trestnej veci, čo je dôležité na to, aby sa trestné súdnictvo odbremenilo od
skutkovo a právne jednoduchších prípadov.“21
Rozhodnutím o schválení zmieru a zastavení trestného stíhania prokurátorom bolo
prípravné konanie v roku 2006 ukončené 583 krát, v roku 2007 bolo rozhodnutím o schválení zmieru
a zastavení trestného stíhania prokurátorom prípravné konanie ukončené 1130 krát, v roku 2008 bolo
rozhodnutím o schválení zmieru a zastavení trestného stíhania prokurátorom prípravné konanie
ukončené 971 krát a v roku 2009 bolo rozhodnutím o schválení zmieru a zastavení trestného stíhania
prokurátorom prípravné konanie ukončené 1032 krát. V ostatnom období sú však počty ukončeného
prípravného konania rozhodnutím o schválení zmieru a zastavení trestného stíhania prokurátorom
nižšie, keď v roku 2015 bol v prípravnom konaní zo 43 772 ukončených trestných stíhaní známych
osôb zmier aplikovaný iba 586 krát. V roku 2016 bol v prípravnom konaní z 39139 ukončených
trestných stíhaní známych osôb zmier aplikovaný iba 469 krát. V roku 2017 bol v prípravnom konaní
z 37 707 ukončených trestných stíhaní známych osôb zmier aplikovaný iba 464 krát. V roku 2017 bol
v prípravnom konaní z 9157 ukončených trestných stíhaní známych osôb pre trestný čin krádeže
podľa ustanovenia § 212 Trestného zákona aplikovaný zmier iba 102 krát, pričom z celkového počtu
ukončených trestných stíhaní známych osôb pre trestný čin krádeže podľa ustanovenia § 212
Trestného zákona bolo trestné stíhanie vedené voči recidivistom v 3352 prípadoch. V roku 2017 bol
v prípravnom konaní z 1041 ukončených trestných stíhaní známych osôb pre trestný čin
poškodzovania cudzej veci podľa ustanovenia § 245 Trestného zákona zmier aplikovaný iba 28 krát,
pričom z celkového počtu ukončených trestných stíhaní známych osôb pre trestný čin poškodzovania
cudzej veci podľa ustanovenia § 245 Trestného zákona bolo trestné stíhanie vedené voči recidivistom
v 309 prípadoch. V roku 2017 bol v prípravnom konaní z 1515 ukončených trestných stíhaní známych
osôb pre trestný čin ublíženia na zdraví podľa ustanovenia § 156 Trestného zákona zmier aplikovaný
iba 51 krát, pričom z celkového počtu ukončených trestných stíhaní známych osôb pre trestný čin
ublíženia na zdraví podľa ustanovenia § 156 Trestného zákona bolo trestné stíhanie vedené voči
recidivistom v 441 prípadoch. V roku 2017 bol v prípravnom konaní z 655 ukončených trestných
stíhaní známych osôb pre trestný čin ublíženia na zdraví podľa ustanovenia § 157 Trestného zákona
zmier aplikovaný iba 43 krát, pričom z celkového počtu ukončených trestných stíhaní známych osôb
pre trestný čin ublíženia na zdraví podľa ustanovenia § 157 Trestného zákona bolo trestné stíhanie
vedené voči recidivistom v 46 prípadoch. V roku 2017 bol v prípravnom konaní z 566 ukončených
trestných stíhaní známych osôb pre trestný čin ublíženia na zdraví podľa ustanovenia § 158 Trestného
zákona zmier aplikovaný iba 64 krát, pričom z celkového počtu ukončených trestných stíhaní známych
osôb pre trestný čin ublíženia na zdraví podľa ustanovenia § 158 Trestného zákona bolo trestné
stíhanie vedené voči recidivistom v 34 prípadoch.22 Aj keď schválenie zmieru medzi obvineným
a poškodeným prichádza, rovnako ako podmienečné zastavenie trestného stíhania, do úvahy taktiež
v súdnej časti trestného konania, vzhľadom ku jeho všeobecne nízkej aplikácii sa na týchto miestach
nebudeme zaoberať štatistickými údajmi týkajúcimi sa schválenia zmieru a zastaveniu trestného
stíhania pri preskúmaní obžaloby, respektíve na hlavnom pojednávaní.
Vo vzťahu ku kvantitatívne vyššej aplikácii zmieru v právnej praxi je nevyhnutné zotrvať na
tom, čo sme už vyššie uviedli vo vzťahu k podmienečnému zastaveniu trestného stíhania, a teda že
nízka aplikácia predmetného odklonu je v prípravnom konaní spôsobená najmä tým, že obvinený
nemá právny nárok pre schválenie zmieru v prípravnom konaní, a to ani za splnenia všetkých
normatívnych podmienok, ktoré Trestný poriadok vyžaduje pre jeho aplikáciu. Prokurátor, ktorý
o schválení zmieru v prípravnom konaní rozhoduje totiž nie je v zmysle právneho stavu de lege lata
povinný vydať a následne odôvodniť svoje negatívne rozhodnutie, ktoré sa vzťahuje na návrh
obvineného, respektíve jeho obhajcu, v ktorom tieto subjekty trestného konania navrhujú ukončenie
trestného stíhania schválením zmieru. Aj z uvedeného dôvodu je v pozitívnom smere namieste,
rovnako ako v prípade podmienečného zastavenia trestného stíhania, uvažovať o nevyhnutnosti,
opodstatnenosti a odôvodnenosti vyššie uvedených návrhov de lege ferenda. Ako sme už vo vzťahu
k podmienečnému zastaveniu trestného stíhania uviedli vyššie máme za to, že početnosť aplikácie
KLÁTIK, J.: Zmier v trestnom konaní. In: Justičná revue. 59. 2007. č. 12. s. 1658
Štatistické ročenky Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky za roky 2006 až 2009 a 2015 až
2017 dostupné na: https://www.genpro.gov.sk/statistiky-12c1.html
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zmieru by vzrástla v prípade, ak by zákonodarca priznal oprávneným subjektom právny nárok
domáhať sa schválenia zmieru za súčasného stanovenia korelujúcej povinnosti prokurátora
rozhodnúť, a to aj v negatívnom smere o návrhu oprávnenej osoby na postup v zmysle ustanovenia
§ 220 ods. 1 Trestného poriadku. Rovnako by mal zákonodarca priznať oprávneným subjektom právo
podať proti takému rozhodnutiu prokurátora opravný prostriedok- sťažnosť, o ktorej by rozhodoval
v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie v zákonom ustanovenej lehote.
ZÁVER
Záverom príspevku je možné konštatovať nízku využiteľnosť podmienečného zastavenia
trestného stíhania a zmieru v podmienkach trestného konania Slovenskej republiky, a to aj napriek
tomu, že aplikácia predmetných procesných alternatív má niekoľko výhod pre takmer všetky subjekty
zainteresované na ich realizácii. Najmä je možné ustáliť, že tieto odklony prispievajú k náhrade škody
poškodenému omnoho efektívnejšie ako výkon nepodmienečného trestu odňatia slobody, respektíve
výkon trestu odňatia slobody s podmienečným odkladom, keďže náhrada škody, uzatvorenie dohody
o náhrade škody, respektíve uskutočnenie iných opatrení na náhradu škody alebo iné odstránenie
ujmy vzniknutej trestným činom sú normatívnymi podmienkami, ktoré Trestný poriadok pre ich
aplikáciu explicitne požaduje. V načrtnutom smere sa domnievame, že aj napriek tejto
nespochybniteľnej výhode dotknutých odklonov v aplikačnej praxi prevažuje záujem štátu na
potrestaní páchateľa pred záujmom štátu na náhrade škody poškodenému, čo nepovažujeme za
správne. Toto tvrdenie však nemožno absolutizovať. Sme uzrozumení s tým, že nie v každom
trestnom konaní môže záujem štátu na náhrade škody poškodenému prevážiť pred záujmom štátu
na potrestaní páchateľa. Za súčasnej normatívnej úpravy sa však oprávnené osoby ani nedozvedia,
z akého dôvodu prokurátor v prípravnom konaní nevybavil ich trestnú vec podmienečným zastavením
trestného stíhania, respektíve schválením zmieru medzi obvineným a poškodeným, a to aj za
predpokladu splnenia zákonných podmienok ich aplikácie, teda z akého dôvodu v konkrétnej trestnej
veci uprednostnil záujem štátu na potrestaní páchateľa pred záujmom štátu na náhrade škody
poškodenému.
Z uvedených dôvodov sa domnievame, že jediným riešením tejto nekonzistentnej aplikačnej
praxe týkajúcej sa aplikácie odklonov je zavedenie vyššie uvádzaných návrhov de lege ferenda do
normatívneho textu Trestného poriadku. Aj keď predmetné návrhy de lege ferenda boli uvedené
výlučne vo vzťahu k prípravnému konaniu, dovoľujeme si rozšíriť potrebu ich legislatívneho
zakotvenia taktiež vo vzťahu k súdnej časti trestného konania, a to aj napriek skutočnosti, že
podmienečné zastavenie trestného stíhania a zmier aplikované v súdnej časti trestného konania
nepovažujeme za odklony v pravom slova zmysle. Vo vzťahu k súdnej časti trestného konania teda
de lege ferenda navrhujeme, aby sa súd na návrh oprávneného subjektu musel vysporiadať, a to aj
v negatívnom smere s tým, či v konkrétnej trestnej veci bude alebo nebude postupovať v intenciách
ustanovenia § 216 ods. 1 Trestného poriadku, respektíve ustanovenia § 220 ods. 1 Trestného
poriadku. V prípade negatívneho rozhodnutia (uznesenia) by oprávneným subjektom bolo priznané
právo na podanie sťažnosti, o ktorej by rozhodoval nadriadený súd. Odôvodnenosť tohto
legislatívneho návrhu odôvodňujeme najmä tým, že aplikačná prax prípravného konania a súdnej
časti trestného konania vykazuje vo vzťahu k aplikácii týchto odklonov výraznú pasivitu, a to aj napriek
aktivite a snahe oprávnených subjektov realizovať tieto procesné alternatívy vo väčšom rozsahu.
Predmetná pasivita orgánov aplikujúcich právo je vo vzťahu k týmto procesným alternatívam podľa
nášho názoru spôsobená najmä tým, že oprávnené osoby nemajú priznaný právny nárok pre ich
aplikáciu, s čím súvisí absencia povinnosti dotknutých orgánov verejnej moci vydať a odôvodniť
rozhodnutie, ktorým sa aj napriek všetkému doposiaľ uvedenému rozhodli ukončiť konkrétnu trestnú
vec štandardným, a pre všetky dotknuté subjekty nie vždy najlepším respektíve najvýhodnejším
spôsobom. O uvedených a formulovaných návrhoch de lege ferenda by bolo možné uvažovať aj vo
vzťahu k ostatným odklonom, a to najmä vo vzťahu k podmienečnému zastaveniu trestného stíhania
spolupracujúceho obvineného, ako aj vo vzťahu ku konaniu o dohode o vine a treste, avšak tieto
odklony nie sú predmetom predloženého príspevku, a preto sa nimi na týchto miestach nebudeme
ďalej bližšie zaoberať.
Na opodstatnenosť uvedených a formulovaných návrhov de lege ferenda je nutné prihliadať aj
v kontexte problémov, s ktorými je v súčasnej dobe konfrontované väzenstvo v Slovenskej
3
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republike.23 Najmä neustály nárast väzenskej populácie je vnímaný ako dlhodobo neudržateľný
problém trestnej politiky Slovenskej republiky.24 Máme za to, že uvedené a formulované návrhy de
lege ferenda sú spôsobilými legislatívnymi nástrojmi, ktoré by do právneho poriadku mali byť
zavedené aj z dôvodu potreby zníženia väzenskej populácie v Slovenskej republike. Na základe
relevantných štatistických údajov je totiž možné konštatovať, že počet odsúdených osôb
nachádzajúcich sa v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody v Slovenskej republike sa
v referenčnom období rokov 2002 až 2012 takmer zdvojnásobil. Kým k 31.12.2002 bolo v ústavoch
na výkon trestu odňatia slobody 5457 odsúdených, k 31.12.2012 bolo v ústavoch na výkon trestu
odňatia slobody 9542 odsúdených.25 Aj keď je v súčasnosti počet odsúdených nachádzajúcich sa
v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody o niečo nižší, nie je možné ustáliť, že problém spočívajúci
v preplnenosti slovenských ústavov na výkon trestu odňatia slobody je vyriešený.
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MIMORIADNE ZNÍŽENIE TRESTU
Zuzana Vallová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstract: The purpose of this contribution is to present the institute of extraordinary abridgement of
sentence due to art. 30 of the Criminal code and its application in praxis. In the contribution, I intend
to remark the legal requirements of application of this institute by the courts, also with respect to
current praxis. Due to the fact, that the institute of extraordinary abridgement of sentence is actually
applied improperly in the praxis, it is vital to refer to particular cases in order to emphasize the unlawful
procedure of the courts The institute of extraordinary abridgement of sentence has unsubstitutable
role in the process of sentencing, since it allows optimising the sentence for those offenders, for who
the sentence stipulated in the peculiar section of the Criminal code is, due to exceptional
circumstances, improperly severe. It is essential to duly adjudicate the institute of extraordinary
abridgement of sentence and only after that apply it, however, always wholly in accordance with law.
Abstrakt: Cieľom príspevku je predstaviť inštitút mimoriadneho zníženia trestu podľa § 39 Trestného
zákona a jeho aplikáciu v praxi. V príspevku chcem poukázať na zákonné podmienky, za akých súd
môže tento inštitút pri ukladaní trestu aplikovať, a to aj v kontexte aktuálnej právnej praxe. Vzhľadom
na to, že v praxi dochádza k nesprávnej aplikácii mimoriadneho zníženia trestu, je dôležité osobitne
zdôrazniť nezákonný postup súdu poukázaním na konkrétne prípady. Inštitút mimoriadneho zníženia
trestu má pri ukladaní trestu jednotlivým páchateľom nezastupiteľnú úlohu, nakoľko umožňuje
individualizovať trest v prípadoch tých páchateľov, pre ktorých je zákonná sadzba stanovená v
osobitnej časti Trestného zákona vzhľadom na osobitné okolnosti neprimerane prísna. Je však
dôležité aplikáciu mimoriadneho zníženia trestu dôsledne individuálne posudzovať a až následne
aplikovať, avšak výlučne v súlade so zákonom.
Key words: penalty, punishment, the penalty rate, imprisonment
Kľúčové slová: sankcia, trest, trestná sadzba, ukladanie trestu
Mimoriadne zníženie trestu je inštitút trestného práva hmotného upravený v § 39 Trestného
zákona. Jedná sa o moderačné právo súdu pri ukladaní trestov, pričom spočíva v uložení trestu pod
dolnú hranicu zákonom stanovenej trestnej sadzby. Zo samotného názvu inštitútu mimoriadneho
zníženia trestu vyplýva, že jeho aplikácia nastáva pri mimoriadnych a odôvodnených okolnostiach,
pričom nejde o pravidelný postup súdu. V zmysle príslušných zákonných ustanovení súd nemôže
mimoriadne znížiť trest svojvoľne. Použitie tohto inštitútu môže byť výlučne v medziach zákona a toto
musí byť v celom rozsahu opreté o vykonané dokazovanie.
Inštitút mimoriadneho zníženia trestu je upravený v § 39 Trestného zákona. Trestný zákon
presne a konkrétne stanovuje podmienky, za akých možno tento inštitút aplikovať. Zákon vymedzuje
mimoriadne zníženie trestu v dvoch rovinách. Podľa § 39 ods. 1 Trestného zákona sú pre mimoriadne
zníženie trestu určené zákonné podmienky vo všeobecnej rovine. Ustanovenie § 39 ods. 2 písm. a)
až e) Trestného zákona definuje konkrétne mimoriadne okolnosti prípadu alebo osoby páchateľa.
Jedná sa napríklad o páchateľa zmenšenej príčetnosti, páchateľa, ktorý spáchal trestný čin v štádiu
prípravy alebo pokusu, páchateľa, ktorý uzavrel dohodu o vine a treste alebo iné. Mimoriadne
zníženie trestu podľa § 39 ods. 2 Trestného zákona sa použije v prípade splnenia zákonných
podmienok podľa uvedeného ustanovenia a za predpokladu, že súd dospeje k záveru o potrebe
mimoriadne znížiť trest, avšak pokiaľ neboli splnené zákonné podmienky podľa § 39 ods. 1 Trestného
zákona – vtedy sa primárne použije ustanovenie § 39 ods. 1 Trestného zákona.
Cieľom tohto príspevku je zamerať sa predovšetkým na zákonné podmienky mimoriadneho
zníženia trestu podľa § 39 ods. 1 Trestného zákona. Tieto sú zákonom stanovené všeobecne, pričom
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konkrétne ich vymedzuje aplikačná prax, a to najmä rozhodovacia činnosť Najvyššieho súdu
Slovenskej republiky (prípadne Najvyššieho súdu Českej republiky). Judikatúra je pre aplikačnú prax
dostačujúca aj napriek tomu, že mimoriadne zníženie trestu nie je pre páchateľa vynútiteľné
mimoriadnym opravným prostriedkom1, avšak vzhľadom na osobitný charakter tohto inštitútu
absentuje relevantná judikatúra Ústavného súdu SR a Európskeho súdu pre ľudské práva.2
Zákonné podmienky pre mimoriadne zníženie trestu podľa § 39 ods. 1 Trestného zákona
musia byť splnené kumulatívne, pričom sú nasledovné:
a)
b)
c)

Mimoriadne okolnosti prípadu alebo pomery páchateľa,
Záver súdu, že použitie trestnej sadzby ustanovenej Trestným zákonom by bolo pre
páchateľa neprimerane prísne,
Na zabezpečenie ochrany spoločnosti postačuje aj trest kratšieho trvania.

Súdy tieto zákonné podmienky vyhodnocujú jednotlivo, a zároveň vo vzájomných
súvislostiach. Pri úvahe o výške mimoriadne zníženého trestu sú uvedené zákonné podmienky
v podstate rovnocenné a pri ich vyhodnocovaní pôsobia ako celok. Miera zníženia trestu teda závisí
od intenzity a vzájomnej nadväznosti jednotlivých zákonných kritérií. Výmera mimoriadne zníženého
trestu závisí od úvahy súdu, v akom rozsahu sú splnené všetky zákonné podmienky.
Prvým zákonným kritériom pre mimoriadne zníženie trestu je skutočnosť, že existujú
mimoriadne okolnosti prípadu alebo osobitné pomery u osoby páchateľa. Za mimoriadne okolnosti
prípadu možno považovať také skutočnosti, ktoré významnou mierou znižujú spoločenskú
nebezpečnosť spáchaného trestného činu, nasvedčujú tomu, že v prípade konkrétneho páchateľa
pravdepodobne nedôjde k recidíve a že je vysoká pravdepodobnosť resocializácie páchateľa. Za
mimoriadne okolnosti prípadu možno považovať napríklad výrazné prispenie poškodenej osoby
k spáchaniu trestného činu (napr. konanie týranej manželky vo vzťahu k týrajúcemu manželovi)3,
taktiež napríklad neprimeranú dĺžku trestného konania bez zavinenia páchateľa, alebo pokiaľ trest
páchateľa nadväzuje na právoplatný rozsudok z minulosti, ktorý sa vzhľadom na súčasnú právnu prax
javí ako neprimerane prísny (napr. pokiaľ je páchateľovi ukladaný trest v kvalifikovanej skutkovej
podstate vzhľadom na to, že bol v minulosti právoplatne odsúdený, avšak rozsudok z minulosti sa
výrazne odlišuje od súčasnej právnej praxe – napr. pri drogovej trestnej činnosti, pri použití asperačnej
zásady podľa pôvodného znenia § 41 ods. 2 Trestného zákona) a iné. Za mimoriadne okolnosti
prípadu sa pritom nepovažuje, pokiaľ u páchateľa štandardným spôsobom prevažujú poľahčujúce
okolnosti (t. j. napr. k spáchaniu skutku sa priznal a tento oľutoval, pred spáchaním činu viedol riadny
život, napomáhal pri objasňovaní trestnej činnosti, nahradil spôsobenú škodu a iné), pričom tieto
poľahčujúce okolnosti sú zohľadnené pri určovaní trestnej sadzby podľa § 38 ods. 3 Trestného zákona
a pri výmere trestu.4 Na poľahčujúce okolnosti z pohľadu mimoriadneho zníženia trestu je možné
prihliadať len v prípade, pokiaľ tieto poľahčujúce okolnosti vzhľadom na ich kvantitu a kvalitu sú
výnimočného charakteru v porovnaní s obdobnými trestnými vecami.5
Za mimoriadne pomery páchateľa sa považujú také okolnosti, ktoré pri štandardnom uložení
trestu by mali u konkrétneho páchateľa dôraznejší negatívny následok než u iných páchateľov
obdobnej trestnej činnosti. Sú to osobné charakteristiky páchateľa, ktoré ho výrazne odlišujú od iných
Porovnaj stanovisko NS SR č. 5/2011.
Mimoriadne zníženie trestu je hmotnoprávnym inštitútom, ktorý je založený na princípe
individuálnosti a fakultatívnosti a závisí od hodnotenia dôkazov a úvahy súdu pri ukladaní trestu mimo
rámca zákonnej sadzby v prospech páchateľa. Nepoužitie mimoriadneho zníženia trestu a uloženie
trestu v zákonnej sadzbe nezakladá porušenie práv páchateľa v trestnom konaní.
3 Prispenie poškodeného k spáchaniu trestného činu však treba individuálne zvažovať, nakoľko nie
každá takáto situácia odôvodňuje postup podľa § 39 ods. 1 Trestného zákona – napríklad v prípade
nekoordinovaného chodu poškodenej spoločnosti pri majetkovej trestnej činnosti - porovnaj R
48/1974.
4 Porovnaj R 35/1963, R 24/1966, R 19/1967.
5 Porovnaj R 21/1970, R 41/1976.
1
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(štandardných) páchateľov. Jedná sa napríklad o páchateľa „živiteľa“ početnej rodiny alebo
starajúceho sa o postihnuté dieťa, páchateľa, ktorý po spáchaní trestného činu a pred právoplatným
odsúdením mimoriadnym spôsobom svojho života preukázal schopnosť resocializácie (napr. vedenie
riadneho života a súčasná aktivita v charite), páchateľa, ktorý trpí vážnou chorobou a výkon trestu by
bol preňho obzvlášť náročný a iné.
Pre mimoriadne zníženie trestu je podstatná aj tá skutočnosť, že trest stanovený v zákonnej
sadzbe považuje súd pre konkrétneho páchateľa za neprimerane prísny. V tejto súvislosti je potrebné
zdôrazniť, že ukladaný trest, a to buď v zákonnej sadzbe, alebo po mimoriadnom znížení, musí splniť
svoj účel. Je nežiaduce, aby ukladaný trest pôsobil na páchateľa kontraproduktívne a mal opačný ako
prevýchovný charakter (napr. v prípade páchateľa trestného činu, ktorému hrozí nepodmienečný trest
odňatia slobody, ale ktorý po spáchaní trestného činu evidentne začal viesť riadny život, našiel si
prácu, založil si rodinu, ktorá je naňho odkázaná – väzenské prostredie u takéhoto páchateľa by malo
pravdepodobne opačný ako resocializačný vplyv). V takomto prípade musí súd dôsledne zvažovať
výmeru a aj druh uloženého trestu.
Významnú mieru zohráva skutočnosť, či znížený trest je spôsobilý zabezpečiť dostatočnú
ochranu spoločnosti a či je dostatočný pre nápravu a resocializáciu páchateľa. Zabezpečenie ochrany
spoločnosti trestom kratšieho trvania je priamo naviazané na osobnostné charakteristiky
a predpoklady páchateľa trestného činu. Účinná ochrana spoločnosti je v tomto prípade zabezpečená
výlučne schopnosťou páchateľa resocializovať sa aj v priebehu trestu kratšieho trvania. Súdy teda
musia v priebehu dokazovania preukazovať možnosti resocializácie páchateľa. Schopnosť priaznivej
resocializácie páchateľa musí vyplývať z vykonaného dokazovania, pričom nepostačujú domnienky
a úvahy súdu, ktoré nemajú oporu vo vykonanom dokazovaní. Aj samotné použitie mimoriadneho
zníženia trestu má na páchateľa pôsobiť motivujúco a má napomôcť k jeho resocializácii. Zároveň
som názoru, že pre mimoriadne zníženie trestu nie je nevyhnutné priznanie a oľutovanie trestného
činu páchateľom, avšak v takom prípade musí súd popri ostatných zákonných podmienkach osobitne
vyhodnocovať predpoklady recidívy a možnosť resocializácie takéhoto páchateľa.
Súd pri aplikácii inštitútu mimoriadneho zníženia trestu nemôže páchateľovi vymerať trest
svojvoľne. Trestný zákon stanovuje v § 39 ods. 3 a ods. 4 minimá, pod ktoré súd nemôže trest uložiť
(s výnimkou § 39 ods. 2 písm. c) Trestného zákona). Jedná sa o obmedzenia vzhľadom na konkrétne
trestné činy, vzhľadom na trestnú sadzbu určenú pri jednotlivých skutkových podstatách v osobitnej
časti Trestného zákona alebo v prípade dohody o vine a treste, resp. vyhlásenia viny obžalovaného
na hlavnom pojednávaní.6 Primeranosť výšky trestu v rámci uvedených zákonných limitov súd
posudzuje s ohľadom na charakter a intenzitu mimoriadnych okolností prípadu alebo osoby páchateľa
a tak, aby tento mal prevýchovný vplyv na páchateľa a aby došlo k jeho účinnej resocializácii.
Osobitne považujem za potrebné poukázať na nesprávnu aplikačnú prax súdov, kedy
používajú inštitút mimoriadneho zníženia trestu za účelom jeho pod zákonnú trestnú sadzbu, nakoľko
sa im javí byť zákonná sadzba neprimerane prísna. Takýto postup je v rozpore so zákonom. Súdy
pritom zväčša nevenujú žiadnu pozornosť charakteristike páchateľa, predpokladom jeho nápravy, a
ani neskúmajú mimoriadne okolnosti, ktoré sú podmienkou pre mimoriadne zníženie trestu. Ako som
uviedla vyššie, argumentom na mimoriadne zníženie trestu býva často riadny život páchateľa, že
nahradil spôsobenú škodu, spáchaný skutok priznal a oľutoval, čo sú štandardné poľahčujúce
okolnosti, ktoré je súd povinný podľa zákona zohľadniť pri určovaní výšky trestu v zákonnej sadzbe
(po úprave trestu podľa § 38 ods. 3 Trestného zákona).
Mimoriadne zníženie trestu plní pri ukladaní trestov jednotlivým páchateľom dôležitú
a nezastupiteľnú úlohu. Umožňuje individualizovať trest v prípadoch, kedy zákonodarca pri
všeobecnom určení zákonných trestných sadzieb pri jednotlivých skutkových podstatách nemôže
Podľa stanoviska NS SR č. 44/2017 je aj v prípade Trestného zákona prípustná analógia v prospech
obžalovaného, kedy v prípade vyhlásenia viny obžalovaným na hlavnom pojednávaní podľa § 257
ods. 1 písm. b), písm. c) Trestného poriadku môže súd analogicky použiť ustanovenie § 39 ods. 2
písm. d, ods. 4 Trestného zákona.
6
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postihnúť všetky osobitné a výnimočné okolnosti u jednotlivých páchateľov, pre ktorých by bol trest
uložený v zákonnej sadzbe neprimerane prísny. Je však dôležité aplikáciu mimoriadneho zníženia
trestu dôsledne individuálne posudzovať a až následne aplikovať, a to striktne v súlade so zákonom.
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FUNGOVANIE ÚSTAVNÉHO SÚDU 1. ČSR - POUČENIE PRE
SÚČASNOSŤ?
Roman Lysina
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Abstract: On the occasion of the 100th anniversary of the first Czechoslovak republic, the author
examines the functioning of its Constitutional Court, established under the Act no. 162/1920 Coll. of 9
March 1920 on the Constitutional Court. By comparing the individual aspects of the functioning of the
Constitutional Court of the first Czechoslovak republic and the Constitutional Court of the Slovak
republic (e.g. procedure of appointing judges of the constitutional court, list of subjects authorized to
file a motion, etc.), author draws conclusions about the suitability of particular institutes, and their
“settings” for a specific situations. When examining the functioning of the Constitutional Court of the
1st Czechoslovak republic, one can not omit to analyse the problematic period of 1931-1938, which
shows signs of similarity with the problem of vacant places at the Constitutional Court of Slovak
republic, lasting from 2014 until the end of 2017. At the end of the article, author proposes
improvements concerning the functioning of the Constitutional Court of Slovak republic, inspired by
the practice of the first Constitutional court.
Abstrakt: Pri príležitosti 100. výročia vzniku 1. Československej republiky autor vo svojom príspevku
skúma fungovanie Ústavného súdu, zriadeného na základe zákona č. 162/1920 Zb. z. a n. zo dňa 9.
marca 1920 o ústavnom súde. Na základe porovnania jednotlivých aspektov fungovania Ústavného
súdu 1. ČSR a Ústavného súdu Slovenskej republiky (napr. spôsob menovania ústavných sudcov,
okruh subjektov oprávnených podať návrh na začatie konania, atp.) formuluje autor závery
o vhodnosti toho ktorého inštitútu, resp. jeho “nastavenia“ pre konkrétne situácie. Pri skúmaní
fungovania Ústavného súdu 1. ČSR nemožno opomenúť ani analýzu problematického obdobia
v rozmedzí rokov 1931-1938, ktoré vykazuje znaky podobnosti s problémom obsadzovania
uvoľnených miest na Ústavnom súde SR trvajúci od roku 2014 až do roku 2017. V závere príspevku
autor predkladá návrhy na zlepšenie fungovania Ústavného súdu Slovenskej republiky, inšpirované
praxou prvej republiky.
Kľúčové slová: Ústavný súd Slovenskej republiky, Ústavný súd 1. ČSR, hľadanie inšpirácie, zákon
č. 162/1920 Zb. z. a n.
Key words: Constitutional Court of the Slovak republic, Constitutional Court of the First Czechoslovak
republic, searching for an inspiration, Act no. 162/1920 Coll.
PRIEKOPNÍCI V NEPREBÁDANÝCH VODÁCH ÚSTAVNÉHO SÚDNICVA
Aj keď Ústavný súd 1. ČSR ešte storočnicu neoslavuje,1 jeho zakotvenie v začiatkoch
existencie ČSR nepochybne vytvorilo predobraz modelu koncentrovaného, resp. špecializovaného
ústavného súdnictva aj v samostatnej Slovenskej republike.2
1

O ústavnom súde sa prvýkrát zmieňuje ústava ČSR z roku 1920 a jeho ustanovujúca schôdza sa
konala až 17. novembra 1921
2 Drgonec polemizuje s myšlienkou špecializácie ÚS ČSR, resp. hovorí o neúplnej špecializácii
ústavného súdnictva. Dôvodom je najmä existencia personálneho prepojenia medzi všeobecným
a ústavným súdnictvom (právna úprava nevylučovala súčasné pôsobenie sudcov na Najvyššom
a zároveň aj Ústavnom súde). K tomu bližšie DRGONEC J.: Ústavné súdnictvo na území Slovenska
včera, dnes a zajtra, In: Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae, 2009, č. 1, s. 56-57.
Navyše, sudcovia nevykonávali funkciu ako svoje povolanie, In: ŠRAMEL B.: Ústavné súdnictvo,
Trnava, Občianske združenie FSV, 2015, s. 15
1
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Málo docenenou skutočnosťou zostáva, že tento ústavný súd je považovaný za jeden z prvých
na svete.3
Jeho primárnou úlohou bolo v zmysle čl. II ústavného zákona č. 121/1920 zo dňa 29. februára
ktorým sa uvádza Ústavná listina Československej republiky (ďalej len „Ústava ČSR“) s spojení s čl.
I rozhodovať o tom, či sú zákony ČSR a zákony prijaté snemom Podkarpatskej Rusi v súlade
s Ústavou ČSR. „Realizácia myšlienky zriadenia ústavného súdu ako súdneho orgánu, ktorý
zabezpečuje kontrolu ústavnosti, je víťazstvom myšlienky pozitivistov v strednej Európe. V
Československu to bol úspech právnych teoretikov a filozofov práva, ktorí patrili najmä k „brnianskej
škole [právnej] teórie“ a rozhodujúcou mierou sa podieľali na vytváraní právneho poriadku prvej
Československej republiky ako prvého demokratického právneho poriadku na našom území.“4
Príklonom k pozitivistickej teórii Ústavný súd nijako nevybočoval z dobových trendov. Až do
konca druhej svetovej vojny bola koncepcia ústavného súdnictva vychádzajúca z právneho
pozitivizmu, postavená najmä na myšlienkach Hansa Kelsena, pomerne populárna.5 Aj napriek tomu,
že podľa systematického zaradenia ustanovení týkajúcich sa Ústavného súdu v Ústave ČSR mu
patrilo to najvýznamnejšie miesto6 (týkali sa ho všetky tri úvodné články uvádzacieho zákona), jeho
reálne vnímanie v spoločnosti a jeho vážnosť tomuto zaradeniu nezodpovedali. K najvýznamnejším
faktorom, ktoré túto nezrovnalosť spôsobili zaraďuje Dobrík najmä úzko vymedzené kompetencie
a celkovo „novosť“ inštitútu ústavného súdnictva.7
Okrem spomenutého ústavného textu upravovali fungovanie Ústavného súdu ČSR aj zákon č.
162/1920 Zb. z. a n. zo dňa 9. marca 1920 o ústavnom súde (ďalej len „ZoÚS“); Rokovací poriadok
ústavného súdu publikovaný pod č. 255/1922 Zb. z. a n. a nakoniec vládne nariadenie o finančných
náhradách členov ústavného súdu zo dňa 1. mája 1923 publikované pod č. 159/1923 Zb. z. a n.
Posledný z menovaných prameňov bol dňa 04. júla 1934 nahradený novým nariadením. 8
Keďže cieľom príspevku nie je vyčerpávajúcim spôsobom komplexne opísať fungovanie
Ústavného súdu ČSR ale vybrané inštitúty porovnať so súčasnou právnou úpravou, v ďalšej časti sa
zameriame na tri aspekty jeho fungovania. Konkrétne sa budeme venovať spôsobu menovania
ústavných sudcov a inštitútu ich náhradníkov (stať 1.1), rozsahu kompetencií ústavného súdu (stať
1.2) a okruhu subjektov, oprávnených podať návrh na začatie konania pred Ústavným súdom (stať
1.3). Jednotlivé okruhy záujmu nie sú vybrané náhodným spôsobom, ich spojovacím prvkom je to, že
každý z nich výrazným spôsobom posilňoval, prípadne oslaboval nezávislosť ústavného súdu od
politickej moci. Aj na podklade týchto zistení budeme v závere formulovať historicky inšpirované
návrhy, ako možno posilniť nezávislosť Ústavného súdu SR, prípadne odporúčania, akým právnym
nastaveniam by sme sa mali vyhýbať.
Menovanie ústavných sudcov a ich náhradníci
Zloženie Ústavného súdu upravoval čl. III Ústavy ČSR, pričom spôsob kreácie ústavných
sudcov možno označiť za kombinovaný. Po dvoch členoch vysielali na ústavný súd Najvyšší súd
a Najvyšší správny súd. Zvyšných troch členov menoval prezident. Okrem inkompatibility funkcie už
1.1

Či bol úplne prvým je oveľa viac historická ako právna otázka a z pohľadu predmetu nášho skúmania
nie úplne podstatná. Bola by však škoda tento fakt nespomenúť vôbec.
4 DOBRÍK Ľ.: 90. Rokov od ustanovujúcej schôdze Československého ústavného súdu, In: Justičná
revue, 2012, č. 3,s. 454
5 K tomu bližšie napr. CIBULKA Ľ. a kol: Ústavné právo slovenskej republiky (štátoveda), Bratislava,
PraF UK, 2013, s. 198-202
6 Obdobne napr. ŠRAMEL B.: Ústavné súdnictvo, cit. d., s. 14
7 DOBRÍK Ľ.: 90 rokov od ustanovujúcej schôdze Československého ústavního súdu, cit. d., s. 456
8 Paradoxne toto nariadenie vyvolávalo najviac kontroverzií. Viacero politikov považovalo finančné
ohodnotenie sudcov ústavného súdu za nespravodlivé a odmietalo preto vykonať voľbu kandidátov
po skončení funkčného obdobia prvých ústavných sudcov v roku 1931. K upokojeniu situácie
neprispel ani fakt, že aj po skončení funkčného obdobia, v čase keď Ústavný súd nevykonával žiadnu
činnosť (okrem nákupu literatúry), boli sudcom z prvého obdobia vyplácané pomerne štedré odmeny.
Ani po novelizácii predmetného nariadenia však k voľbe sudcov nedošlo ďalšie tri roky. K tomu bližšie,
vrátane pikantného vyjadrenia poslanca Kutu, viď LANGÁŠEK T.: Ústavní soud Československé
republiky a jeho osudy v letech 1920-1948, Plzeň, Aleš Čeněk,2011, s 133-134.
3
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Ústava ČSR menovanie sudcov ďalej neupravovala a podrobnosti boli prenechané na ZoÚS.9 Ten
v ustanoveniach §§1-4 bližšie upravil spôsob vysielania a menovania ústavných sudcov, ich
náhradníkov a postupu v prípade, ak dôjde k uvoľneniu jedného zo sudcovských miest.
Zaujímavosťou je, že prezident participoval na kreovaní Ústavného súdu iba z časti. Menoval
len troch sudcov z kandidátov predložených zákonodarnými zbormi, avšak vo vzťahu k ďalším 4
členom nemal žiadne právomoci. Vzhľadom na to, že radoví členovia ústavného súdu skladali sľub
do rúk predsedu súdu, prezident sa s týmito štyrmi sudcami nemusel fakticky ani stretnúť. Len
v krátkosti si na tomto mieste dovoľujeme poznamenať, že k plnej aplikácii § 1, prvý odstavec nikdy
nedošlo, keďže snem Podkarpatskej Rusi nebol počas existencie 1. ČSR nikdy zvolaný. 10 Namiesto
neho preto navrhovala jedného člena Ústavného súdu vždy vláda. Vo svetle významných právomocí
predsedu Ústavného súdu11 je dôležité sledovať, kto sa ním mohol stať. § 1 ZoÚS veľmi jasne
stanovuje, že za predsedu Ústavného sudu bol prezident oprávnený vymenovať iba kandidáta, ktorý
vzišiel z návrhu zákonodarného zboru, resp. vlády. Inak povedané, sudcovia Ústavného súdu
vysielaní najvyššími súdmi sa predsedom nemohli stať nikdy.
Význam tejto skutočnosti je oveľa ďalekosiahlejší, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať a to
najmä s ohľadom na nazeranie nezávislosti ústavných sudcov. Tá sa stala predmetom diskusie
v rámci rokovania o náhradníkoch sudcov ústavného súdu. Úlohou náhradníka bolo zastúpiť sudcu
v prípade, ak bol trvale alebo dočasne zaneprázdnený. Spôsob ich ustanovovania kopíroval
procedúru kreácie sudcov.12
„Náhradníkov [sudcov] v ústavnom výbore presadzoval najmä poslanec Karel Kramář, ktorý si
zrejme ústavný súd predstavoval v korporativistických obrysoch. Podľa jeho poňatia by ústavný súd
mal zasadať pokiaľ možno vždy v plnom zložení, aby boli pri rozhodovaní zastúpené všetky inštitúcie,
ktoré sudcov nominovali, čo malo byť zabezpečené práve zavedením náhradníctva. Inými slovami,
Karel Kramář nevnímal zapojenie rôznych inštitúcií do skladby sudcovského zboru len ako spôsob
zaistenia jeho pluralitného zloženia v okamžiku vzniku, ale považoval za celkom samozrejmé, že
jednotliví sudcovia (a ich náhradníci) aj po svojom menovaní či voľbe budú v pléne ústavného súdu
tlmočiť a presadzovať záujmy inštitúcií, ktoré ich na ústavný súd vyslali.“13
Asi najilustratívnejším je prejav poslanca Kramářa z rokovania ústavnoprávneho výboru.
V ňom jasne vyjadruje, že „[za každú cenu] je potrebné, aby člen [ústavného súdu] mohol byť
zastúpený náhradníkom z toho istého zboru, pretože zastupuje záujmy buď úradu alebo niektorej
snemovne, alebo snemu Podkarpatskej Rusi. Keby naozaj po dlhší čas nevykonával činnosť
a neumrel, nie je možné za neho menovať iného člena, a tu by bolo potreba inštitútu náhradníkov,
pričom by nastupoval vždy ten, ktorý zastupuje rovnaký interes.“14
Je teda zrejmé, že pomerne komplikovaný spôsob personálneho obsadzovania ústavného
súdu neslúžil na zabezpečenie čo najväčšej nezávislosti súdu, ale skôr na zabezpečenie vyváženia
záujmov najvýznamnejších zložiek moci pri rozhodovaní o súlade právnych predpisov. Stav kedy by
Je potrebné priznať, že inkompatibilita funkcie ústavného sudcu bola nastavená pomerne úzko.
Najkrikľavejším príkladom nedostatočnej úpravy bola voľba Jaroslava Krejčiho za predsedu ÚS ČSR
v druhom funkčnom období, pričom v tom istom čase zastával aj funkciu ministra spravodlivosti.
10 K problematike snemu Podkarpatskej Rusi bližšie napr. DUBOVÁ M.: Právní postavení
Podkarpatské Rusi za první republiky - Diplomová práce, Brno, Právnická fakulta Masarykovy
univerzity, 2015, s. 15-18
11 Okrem organizačno-administratívnych úloh bolo postavenie predsedu významné aj v prípade
rovnosti hlasov – hlas predsedu bol rozhodujúci. Bližšie napr. ust. §2 ZoÚS alebo čl. 9 a 13
rokovacieho poriadku.
12 Je zaujímavé, že o inštitúte náhradníkov sa Ústava ČSR nezmieňuje vôbec, ZoÚS iba v dvoch
vetách (§1) a podrobnú úpravu nachádzame až v rokovacom poriadku. V tejto súvislosti Langášek
podotýka, že inštitút náhradníkov vzala ústavná úprava na vedomie až v roku 1938, bližšie
LANGÁŠEK T.: Ústavní soud Československé republiky a jeho osudy v letech 1920-1948, cit. d., s.
29
13
Tamtiež
14 Tesnopisecká správa z jednania ústavního výboru datovaná 6. marca 1920. Zrejme však ide o
nesprávny dátum. Cit. podľa LANGÁŠEK T.: Ústavní soud Československé republiky a jeho osudy
v letech 1920-1948, cit. d., s. 29
9
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predseda ústavného súdu zastupoval záujmy zákonodarnej moci a v prípade rovnosti hlasov by
disponoval rozhodujúcim hlasom je z pohľadu dnešných štandardov kladených na nezávislosť sudcu
neakceptovateľná.
Tento záver potvrdzuje aj Nález ÚS SR sp. zn. PL. ÚS 8/2013 zo dňa 17.09.2014. V ňom sa
Ústavný súd zaoberal súladom poslednej vety ustanovenia §28, ods. 2 zákona č. 38/1993 Z.z.
o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky. Predmetné ustanovenie predpokladalo, že
v prípade rovnosti hlasov pri rozhodovaní o vylúčení sudcu pre predpojatosť rozhodne hlas
predsedajúceho. ÚS SR deklaroval, že „akceptovaním napadnutej právnej úpravy by sa otvoril
priestor aj pre diskrimináciu v meritórnom rozhodovaní, k narušeniu samej koncepcie nášho
ústavného súdu, čomu má práve brániť aj ustanovenie čl. 131 ústavy v podobe zavedenej novelou
ústavným zákonom č. 90/2001 Z. z.“15
Aj napriek tomu, že sa vnímanie postavenia sudcov ústavného súdu zmenilo a len málokto
o nich v súčasnosti uvažuje ako o reprezentantoch inštitúcie, ktorá ich na ústavný súd vyslala, je
proces a spôsob menovania ústavných sudcov SR stále jedným z primárnych dôvodov, prečo ho
autori považujú za politický, resp. quasi politický orgán.
Napríklad Ľalík hovorí o mýte oddelenosti ústavného súdnictva a politiky.16 Jednou z oblastí,
v ktorých dochádza k najvýznamnejšej interakcii, resp. ovplyvňovaniu medzi politikou a ústavným
súdnictvom je samotná kreácia ústavného súdu. Prvok politiky je v ňom bytostne prítomný.17 Je
štandardom, že jednotlivých sudcov ústavného súdu menujú predstavitelia zákonodarnej a/alebo
výkonnej moci. Až na niektoré výnimky18 je personálne obsadenie ústavného súdu, a tým nepriamo
aj smer jeho rozhodovania v rukách politikov.
Najmä v súčasnosti, keď je spoločenská, ale aj vedecká diskusia často zameraná práve na
proces kreácie ústavného súdu je preto možné hľadať inšpirácie v spôsobe menovania ústavných
sudcov v právnej úprave 1. ČSR. Avšak nie ako spôsob aby po svojom menovaní či voľbe v pléne
ústavného súdu tlmočili a presadzovali záujmy inštitúcií, ktoré ich na ústavný súd vyslali, ale ako
spôsob zaistenia jeho pluralitného zloženia už v okamžiku vzniku.19
Rozsah kompetencií
V porovnaní s modernými ústavnými súdmi Európy boli kompetencie ÚS ČSR vymedzené
úzko. Prvou právomocou ÚS ČSR bolo preskúmavať, či sú zákony v súlade s Ústavou ČSR
a ústavnými zákonmi. Šramel navyše dodáva, že Ústavný súd preskúmaval aj to, či bol zákon prijatý
v súlade s procesnými predpismi. Preskúmaval teda nielen obsahovú stránku, ale aj procedurálne
aspekty jeho prijatia.20 Okrem toho bol ÚS ČSR povinný ex offo začať konanie o ústavnosti dočasných
opatrení prijatých stálym výborom hneď, ako mu bolo takéto opatrenie predložené vládou. V prípade,
ak si vláda túto povinnosť nesplnila, súd začal konať v deň vyhlásenia opatrenia v zbierke zákonov
a nariadení. Podľa Berdisovej je pre obe kompetencie charakteristické, že v tom čase išlo skôr
o udržanie hierarchie právnych predpisov, teda skôr akoby o technickú stránku právneho poriadku.21
To samozrejme plne korešponduje s myšlienkami právneho pozitivizmu, na ktorého základoch bol
tento ústavný súd vystavaný.
V prvom funkčnom období mal ústavný súd možnosť využiť iba svoju kompetenciu podľa § 7,
pís. b.) ZoÚS, teda preskúmavať ústavnosť opatrení prijatých stálym výborom. Možnosť preskúmať
1.2

Nález ÚS SR sp. zn. PL. ÚS 8/2013 zo dňa 17.09.2014, para. 26-33
ĽALÍK T.: Politika a aktivizmus na ústavnom súde, In: Justičná Revue, 2011, č. 5, s. 695
17 CIBUĽKA Ľ. a kol.: Ústavné právo Slovenskej republiky (štátoveda), cit. d., s. 205-206
18 Napríklad 1/3 sudcov Ústavného súdu Bosny a Hercegoviny je v zmysle čl. VI, ods. 1.), pís. a.)
ústavy vyberaná predsedom Európskeho súdu pre ľudské práva.
19
V súčasnosti je pluralita zloženia premietnutá iba do návrhových oprávnení rôznych profesijných či
akademických subjektov, avšak v momente výberu kandidátov v NR SR strácajú nad procesom
výberu kontrolu.
20 ŠRAMEL B.: Ústavné súdnictvo, cit. d., s. 15-16
21 In: KROŠLÁK D.: Ústavné právo, Trnava, Wolters Kluwer, 2016, s. 567-568
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súlad zákona s ústavou dostal ÚS ČSR až na sklonku svojej existencie v roku 1936, resp. 1937.2223
Vzhľadom na nefunkčnosť súdu v tomto období sa návrhmi reálne mohol začať zaoberať až v roku
1938.
Je treba pripomenúť, že okrem nešťastne nastaveného okruhu aktívne legitimovaných
subjektov na podanie návrhu na preskúmanie ústavnosti zákonov bola výrazným limitom aj
prekluzívna lehota na podanie tohto návrhu. V zmysle § 12 ZoÚS bolo potrebné podať návrh do troch
rokov od dňa, kedy bol napádaný zákon vyhlásený.
Jednou z kľúčových právomocí však ústavný súd nedisponoval.24 Konanie vo veciach
sťažností fyzických osôb voči porušeniu ústavných práv mal v kompetencii Najvyšší správny súd. Po
tom, ak ústavný súd pomerne rýchlo vybavil prvé podnety, začala byť problematika úzkeho
vymedzenia kompetencií čoraz pálčivejšia. V rokoch 1923-1929 ústavný súd neobdržal ani jeden
podnet, na základe ktorého by mohol začať konanie. Langášek preto toto obdobie trefne pomenúva
ako čas „když není co dělat.“25 Práve preto došlo k otvoreniu otázky prenosu kompetencie
preskúmania porušení práv fyzických osôb z najvyššieho správneho súdu na ústavný súd. Na tento
krok však neexistovala politická vôľa.26
Samotné rozhodnutia Ústavného súdu teda boli v oboch konaniach výsledkom skôr
abstraktnej kontroly ústavnosti so záväznosťou ex nunc. Hlasy o prípadných účinkoch ex tunc boli
ojedinelé.27 Osterkap tento postoj podrobuje kritike keď tvrdí, že ústavní právnici tým prispeli k
„nefungovaniu Ústavného súdu, jeho kompetencie boli obmedzené aj tam, kde to nebolo z ústavného
hľadiska nutné, a to v takej miere, že priestor pre jeho úspešnú činnosť bol príliš malý.“28
V porovnaní so širokým diapazónom kompetencií ÚS SR pôsobí pole pôsobnosti prvého
ústavného súdu naozaj skromne. Aj napriek tomu, že na prvý pohľad sa môže zdať, že odbremenenie
Ústavného súdu od určitého okruhu agendy by mohlo prispieť k „uvoľneniu jeho rúk“
a podrobnejšiemu venovaniu sa iných oblastí, takýto presun musí byť vždy veľmi šetrný. Ako ukazuje
historické memento, vyprázdňovanie právomocí ústavného súdu môže viesť k zásadnému zníženiu
jeho autority a spoločenskej vážnosti. Aj v prípade ÚS SR preto treba uvažovať o zúžení jeho
kompetencií len vo veľmi konzervatívnych intenciách. Vhodným kandidátom na presun sa javia byť
konania o zákonnosti volieb do orgánu miestnej samosprávy alebo proti výsledku volieb do orgánu
miestnej samosprávy, v ktorých je ústavný súd viazaný 90 dňovou lehotou na rozhodnutie.
Nie je výnimkou, že po konaní volieb do orgánov samosprávy je ÚS SR zahltený sťažnosťami
proti zákonnosti týchto volieb a nasledujúcich 90 dní sa nevenuje takmer žiadnej inej agende. 29
Skúsenosť z fungovania ÚS ČSR preto predstavuje varovanie v prípade, ak by politická moc
extenzívne obmedzovala právomoci ÚS SR. To by mohlo namiesto odbremenenia ústavného súdu
v konečnom dôsledku viesť k jeho vyprázdňovaniu a strate autority.

LANGÁŠEK T.: Ústavní soud Československé republiky a jeho osudy v letech 1920-1948, cit. d.,
s. 71-73, 120-124, 172-173
23 Dôvodom nebola genialita zákonodarcu, ktorý by neprijímal zákony v rozpore s ústavou, ale
nešťastne nastavený okruh aktívne legitimovaných subjektov. O tom bližšie v stati 1.3.
24 To, že minimálne kvantitatívne ide o najrozsiahlejšiu agendu ústavného súdu potvrdzuje napríklad
aj štatistika ÚS SR, In: Ochrana ústavnosti a ústavy Slovenskej republiky za rok 2016 (Prehľad
rozhodovacej a ďalšej činnosti Ústavného Súdu Slovenskej republiky za rok 2016), Košice, 2017,
najmä str. 11, dostupné online na www.ustavnysud.sk
25 LANGÁŠEK T.: Ústavní soud Československé republiky a jeho osudy v letech 1920-1948, cit. d.,
s. 96
26 K celej genéze snáh o rozšírenie kompetencií ÚS ČSR bližšie napr. LANGÁŠEK T.: Ústavní soud
Československé republiky a jeho osudy v letech 1920-1948, cit. d., s. 96-108
27 OSTERKAMP J.: Ústavní soud v meziválečném Československu 1920-1939: Bezmocní bohové
v ústavním nebi In: MALÝ K., SOUKUP L. (eds.): Československé právo a právní věda
v meziválečném období (1918-1938) a jejich místo ve střední Evropě 1. svazek, Praha, Nakladatelství
Karolinum, 2010, s. 397
28 Tamtiež.
29 Tieto závery potvrdzujú aj vyjadrenia ústavnej sudkyne Gajdošíkovej, prednesené v rámci diskusie
v sekcii ústavného práva na konferencii Bratislavské právnické fórum, ktorá sa konala v dňoch 22.
a 23. februára 2018.
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Aktívna legitimácia
Posledným z aspektov, ktorým sa budeme v tejto kapitole venovať je okruh subjektov,
oprávnených podať ÚS ČSR návrh na začatie konania podľa ustanovenia § 7, pís. a) v spojení s §13
ZoÚS. Z nevysvetliteľných príčin panuje nesúlad medzi slovenskými a českými autormi o tom, aký
okruh subjektov bol oprávnený návrh podať.
Pre porovnanie, napr. Drgonec hovorí, že aktívnu legitimáciu na podanie návrhu na
preskúmanie ústavnosti zákona mali iba Najvyšší súd, Najvyšší správny súd a volebný súd.
Návrhovým oprávnením vo vzťahu k dočasným opatreniam stáleho výboru (§ 7, pís. b) ZoÚS) potom
navyše disponovali aj Senát, poslanecká snemovňa a Snem podkarpatskej Rusi.30
Odlišný názor zastáva napríklad Osterkamp, podľa ktorej malo oprávnenie podávať návrh na
preskúmavanie ústavnosti zákona všetkých 6 subjektov.31
Vzhľadom na znenie ust. §9 ZoÚS32 a skutočnosti, že konanie o dočasných opatreniach
začínal Ústavný súd ex offo je podľa nášho názoru potrebné prikloniť sa k názoru českých autorov.
Nemožno sa preto úplne stotožniť ani s Drgoncovým tvrdením, že „právomoc orgánov súdnej moci
podať návrh na konanie o ústavnosti zákona je neopodstatnene prehliadanou skutočnosťou, ktorá má
v ochrane ústavnosti oveľa väčší význam, ako sa jej dosiaľ pripísalo. Súdy v tomto prípade
predstavujú odbornosť, ktorá má málo spoločného s politizáciou konania o ústavnosti zákona, ktorú
do ochrany ústavnosti nevyhnutne vnášajú subjekty pôsobiace v parlamente.“33
Okrem úzkeho okruhu oprávnených subjektov bol limitujúcim faktorom pre podanie návrhu aj
spôsob, akým mal aktívne legitimovaný subjekt o jeho podaní rozhodnúť. V zmysle ustanovenia § 10
ZoÚS rozhodovali zákonodarné zbory o podaní návrhu nadpolovičnou väčšinou hlasov a súdne
orgány na plenárnom zasadnutí. Plne sa stotožňujeme s názorom Osterkamp, podľa ktorej bolo
iluzórne počítať s tým, že parlamentné komory budú podávať návrhy na prieskum zákonov, ktoré sami
prijali.34 Z pohodlia historického nadhľadu sa toto nastavenie javí ako cynický vtip. Pre úplnosť však
dodávame, že podľa poznámok k osnove ZoÚS bol účel takto nastaveného mechanizmu zabrániť
politickým vplyvom v konaní.35 Výsledkom však bohužiaľ bolo zabránenie začatia konania ako takého.
Ako ukazuje prax, ani najvyššie súdne orgány neboli pri podávaní návrh príliš aktívne. 36 Navyše,
prípad v ktorom by sa najvyššia súdna inštancia stretla s aplikáciou potenciálne protiústavného
zákona v lehote troch rokov od jeho prijatia je možné označiť taktiež za ojedinelý jav.
Takto výrazne zúžená právomoc Ústavného súdu na rôznych frontoch bola pravdepodobne
výsledkom strachu politických síl z príliš silnej právomoci ÚS ČSR. Tá spolu so zámerom politikov
bola zosobnená vo vyjadrení Hoetzla. „Podnet [zriadiť ústavný súd] sa nestretol s veľkým nadšením.
Niektorí členovia ústavnoprávneho výboru sa pozastavovali nad tým, že ústavný súd má byť
1.3

Porovnaj DRGONEC J.: Ochrana ústavnosti Ústavným súdom Slovenskej republiky, Bratislava,
EUROKÓDEX, 2010, s. 22; obdobne ŠRAMEL B.: Ústavné súdnictvo, cit. d., s.15-16
31 Detailnejšie OSTERKAMP J.: Ústavní soud v meziválečném Československu 1920-1939:
Bezmocní bohové v ústavním nebi, cit. d., s. 396, obdobne LANGÁŠEK T.: Ústavní soud
Československé republiky a jeho osudy v letech 1920-1948, cit. d., s. 33
32 „V prípade lit. a) § 7 rozhoduje ústavný súd iba na základe návrhu, ktorý môže podať najvyšší súd,
najvyšší správny súd volebný súd, poslanecká snemovňa, senát alebo snem podkarpatskej Rusi.“
33 DRGONEC J.: Ochrana ústavnosti Ústavným súdom Slovenskej republiky, cit. d., s. 22
34 OSTERKAMP J.: Ústavní soud v meziválečném Československu 1920-1939: Bezmocní bohové
v ústavním nebi, cit. d., s. 396
35 „Řízení před ústavním soudem nechtěl ústavní soud dáti obdobu obvyklého sporného řízení před
soudem. Řízení toto nemá skýtati obraz boje různých zájmů (jmenovitě politických), nýbrž všichni
zúčastnění činitelé - navrhovatel, pak sněmovna, o jejíž zákon jde - mají sledovati stejný cíl: aby
nevešlo v právní řád ustanovení, jež příčí se ústavě, z níž pryští ostatní právní řád. Proto vymítěno
bylo z osnovy vše, co by na zmíněnou obdobu připomínalo.“ Dostupné online na http://www.psp.cz
36 Dôvodov je viacero, okrem nedotiahnutej procedúry zvolávania plenárnych zasadnutí to bolo aj
určité „pohŕdanie“ sudcov najvyšších súdov ústavným súdom. K vyčerpávajúcemu opisu snáh ÚS
ČSR presvedčiť najvyššie súdy k väčšej aktivite pozri LANGÁŠEK T.: Ústavní soud Československé
republiky a jeho osudy v letech 1920-1948, cit. d., s. 96-107
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postavený nad samotného zákonodarcu. Nakoniec sa hľadali cesty, ako čeliť niektorým nežiaducim
dôsledkom novej inštitúcie.“37
V tomto prípade prešiel ÚS SR veľký kus cesty a rozšírený okruh subjektov spolu s výrazne
zjednodušenou procedúrou podávania návrhov na začatie konania mu umožnili konať v zásade vždy,
ak sa vyskytne pochybnosť o ústavnosti zákonného ustanovenia. Prax ÚS ČSR teda predstavuje
poučenie v tom, smere, že prílišné sťaženie podmienok podávania návrhov spolu s obmedzením
okruhu subjektov môže mať fatálne dôsledky na možnosť posudzovania ústavnosti zákonov.
ÚSTAVNÝ SÚD SCHRÖDINGEROVHO38 TYPU (ROKY 1931-1938)
Čitateľa po predchádzajúcej pasáži pravdepodobne neprekvapí, že po skončení 1.
funkčného obdobia to boli práve zákonodarné zbory, ktoré neboli schopné, resp. ochotné poskytnúť
prezidentovi zoznam kandidátov na vymenovanie za ústavných sudcov. Na 7 rokov preto došlo
k úplnej paralýze ÚS ČSR. Aj napriek prijatému výkladu, podľa ktorého ústavný sudca zostáva aj po
uplynutí funkčného obdobia vo svojom úrade do momentu ustanovenia nového sudcu, 39 reálnu
činnosť po roku 1931 už ÚS ČSR nevykonával.
Aj napriek mnohým urgenciám a snahám prezidentskej kancelárie k zákonodarným zborom
bola voľba kandidátov neustále odkladaná.40 Vzhľadom na to, že Ústavný súd opäť neobdržal návrhy
na začatie konania to v počiatočnom štádiu bol oveľa viac trápny ako akútny problém. Po tom, ako
v roku 1936, kedy najvyšší súd vôbec po prvýkrát predložil ÚS ČSR návrh na posúdenie ústavnosti
zákona, začala byť situácia skutočne vážna.
K opätovnému naštartovaniu fungovania ústavného súdu došlo až v roku 1938. Vzhľadom
na svetové udalosti tohto obdobia bolo pôsobenie ÚS ČSR v druhom funkčnom období už veľmi
krátke a poškvrnené sľubom vernosti Hitlerovi, ktorý podpísal predseda ústavného súdu a všetci
sudcovia a aj ich náhradníci.41
Ústavný súd síce bol v sledovanom období viac-menej obsadený v skutočnosti však
nevykonával vôbec žiadnu činnosť, ktorá sa od neho očakáva. Preto, rovnako ako bájna
Schrödingerova mačka síce existoval, no zároveň bol mŕtvy.
Prihliadnuc na skutočné dôvody neobsadenosti Ústavného súdu konštatujeme, že hlavnou
príčinou bola neschopnosť, prípadne neochota politických aktérov dohodnúť sa na priechodných
kandidátoch. Rovnako, ako bolo príliš veľa politiky prítomnej v okolnostiach menovania sudcov ÚS
ČSR sa táto príčina objavila aj v SR v priebehu rokov 2014-2017. Uvedené potvrdzujú aj slová
ústavného sudcu Orosza, podľa ktorého dokonca aj v rozhodnutí o (ne)výklade ústavy vo veci
právomocí prezidenta menovať ústavných sudcov bolo až príliš veľa politiky a príliš málo
ústavnoprávnej argumentácie.42
Ako ukazuje aj historický príklad, bez ohľadu na politické strany v parlamente, rozsah
kompetencií ústavného súdu či historické obdobie bude menovanie sudcov ústavného súdu, majúcich
výrazné kompetencie vo vzťahu k politickej moci, vždy problematické, ak bude úroveň politickej
kultúry nízka.
Neostáva preto iné, iba konštatovať, že v prípade ak sa obdobným excesom chceme
v budúcnosti vyhnúť, je proces kreácie ústavných sudcov preniesť mimo politickú arénu, alebo vždy
keď je to možné, apelovať na zachovanie zdravého rozumu a primeranej úrovne politickej kultúry.
Vzhľadom na moc, ktorú má ústavný súd v rukách a reálne ambície politikov rozhodovať o čo
najširšom okruhu spoločenských záležitostí sa prikláňame k druhej možnosti.
2.

Cit. podľa LANGÁŠEK T.: Ústavní soud Československé republiky a jeho osudy v letech 19201948, cit. d., s. 27-28
38 Autor si dovolil prepožičať tento názov zo slávneho myšlienkového pokusu rakúskeho fyzika Erwina
Schrödingerda o mačke zatvorenej v krabici spolu s kyanidovou kapsulou, ktorá má presne 50%
šancu, že sa rozbije. Mačka bola podľa testu až do otvorenia krabice zároveň živá aj mŕtva.
39 Podrobnejšie LANGÁŠEK T.: Ústavní soud Československé republiky a jeho osudy v letech 19201948, cit. d., s. 125
40
Tamtiež, s. 125- 144, Langášek detailne opisuje rôzne, niekedy až absurdné argumenty a situácie,
ktoré bránili vymenovaniu ústavných sudcov.
41 DOBRÍK Ľ.: 90. Rokov od ustanovujúcej schôdze Československého ústavného súdu, cit. d., s. 456
42 K tomu bližšie odlišné stanovisko Ladislava Orosza k Uzneseniu ÚS SR sp. zn. PL. ÚS. 45/2015
zo dňa 28. októbra 2015
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ZÁVER
Aj keď Ústavný súd 1. Československej republiky nedosiahol vážnosť akú si ústavné súdy
zasluhujú, poskytuje pre súčasnosť jednu inšpiráciu a tri poučenia.43
Vo vzťahu k spôsobu kreácie sudcov ústavného súdu zakotvoval kombinovaný spôsob
menovania spolu so zakotvením inštitútu náhradníkov pre prípad práceneschopnosti sudcu.
V súčasnej dobe, keď sa blíži menovanie pomerne veľkého množstva sudcov ÚS SR a po
predchádzajúcich skúsenostiach môže byť táto prax inšpiráciou, ako rozdeliť právomoc menovať
sudcov ústavného súdu medzi rôzne inštitúcie. Samozrejme, nie aby sudcovia následne
reprezentovali názory vysielajúcich inštitúcií, ale za účelom zabezpečenia menšieho vplyvu
„politických hier“ na fungovanie Ústavného súdu Slovenskej republiky. Za zváženie stojí aj myšlienka
vytvorenia inštitútu náhradníkov sudcov, ktorí by však mohli zastupovať ktoréhokoľvek sudcu, a neboli
by viazaní na konkrétny post.
Poučením pre súčasnosť je nastavenie rozsahu kompetencií a okruhu aktívne legitimovaných
subjektov v konaní pred ústavným súdom. Ak bude rozsah kompetencií vymedzený príliš úzko, môže
sa stať, že ústavný súd zapadne do zabudnutia. Keďže sa jedná o špecifický orgán, ktorý by mal
rozhodovať iba o najzásadnejších otázkach, nemal by mať ani príliš veľa kompetencií. Každú
odobratú, prípadne novonadobudnutú kompetenciu treba zavažovať najmä zdravým rozumom a
posúdiť, či je takýto presun kompetencií nevyhnutný a či bude mať na fungovanie ústavného súdu
pozitívny dopad
História ÚS ČSR nás rovnako varuje aj pred zavádzaním zložitých podmienok pre podanie
návrhu na začatie konania. Ako bolo poukázané najmä v stati 1.3, v prípade, ak ústavný súd koná
výlučne na návrh oprávneného subjektu, môže prísne nastavenie podmienok podávania návrhov
viesť k fatálnemu obmedzeniu možnosti preskúmavať ústavnosť právnych predpisov.
Posledným poučením, ktoré môže byť zároveň aj apelom je zistenie, že bez ohľadu na politické
strany v parlamente, rozsah kompetencií ústavného súdu či historické obdobie bude menovanie
sudcov ústavného súdu, majúcich výrazné kompetencie vo vzťahu k politickej moci, vždy
problematické, ak bude úroveň politickej kultúry nízka.
3.
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NOSTALGIA ALEBO NOSCE TE IPSO- PROCES PRIJATIA
ÚSTAVNEJ LISTINY ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY
Ondrej Ružička
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Cieľom tohto príspevku bude obzrieť sa retrospektívne na proces prijímania Ústavnej listiny
Československej republiky v roku 1920. To najmä z prizmy nostalgie ale aj v duchu Poznaj sám seba.
Toto obzretie sa, môže prispieť k lepšiemu poznaniu modernej situácie Slovenskej republiky po roku
1992, či potencionálne poskytnúť náčrt možných riešení vo forme inšpirácií pre budúce procesy
prijímania ústavných dokumentov.
Abstract: Goal of this paper is to take a retrospetive look at process of the adoption of the
Czecholslovak constitution in 1920. Mainly through the notion of nostalgia and in spirit of the phrase
Know thyself. This could add to better understanding of situation in Slovak republic after 1992, or
potentially give an inspiration for future adoption processes of constitutional documents.
Kľúčové slová: proces prijatia ústavy, Ústavná listina Československej republiky, nostalgia, legitimita
Key words: constitution adoption process, Czechoslovak Constitution from 1920, nostalgia,
legitimacy
Vzpomínáš na lehkost časů,
Kdy pohled řekl tisíc slov,
Zas cítím vůni tvojich vlasů
Hebkých jak neslyšný let sov,
Mám strach z každého probuzení
Co sebere mi tvoji krásu
A do mých prsou vrazí kov.1
NOSTALGIA A PRÁVO
V relatívne krátkom čase sme si pripomínali rôzne výročia, jednak 25. rok existencie
samostatnej Slovenskej republiky v roku 2017. Rok 2018 je zas v znamení stého výročia od vzniku
prvého moderného štátneho útvaru Čechov a Slovákov. Nepochybne významné výročia, ktoré
poskytujú možnosť obhliadnuť sa za minulosťou, pospomínať na ,,ľahkosť starých časovˮ no ponúkajú
možnosť zobrať si niečo z minulosti, tým pochopiť prítomnosť, či ideálne aj vykonať zmeny do
budúcna, alebo sa ich pokúsiť načrtnúť.
Ako už názov príspevku naznačuje dôležitým bude pre nás koncept nostalgie, resp. ako
východzia pozícia pre spracovanie historických reálií prvej republiky. S nostalgiou významovo operujú
jazykové slovníky rôzne, ako clivú túžbu po niečom vzdialenom2 ako uvádza Krátky slovník
slovenského jazyka. Avšak asi najlepší, resp. pre tému tohto príspevku najbližšia je podľa mňa
definícia vytvorená Vladimírom Suchánkom: ,,Clivá bolestná túžba po niečom, čo veľmi dobre
poznáme, čo je nám mimoriadne blízke a je súčasťou našej bytosťnosti, nie konkrétne mňa ako
takého, ale ľudstva ako takého, ktorá je však nenávratne stratená. Túžba po ideále.ˮ 3 Napriek tomu,
1.

Goklayehova píseň Lenka Schormová In: Almanach Věčnost, Brno, 2005, s.45 dostupné na
http://old.halahoj.org/texty/Vecnost_ke_cteni.pdf
2
http://slovniky.juls.savba.sk/?w=nostalgia&s=exact&c=Ye05&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=scs&d=ss
s&d=peciar&d=ma&d=hssjV&d=bernolak&d=obce&d=priezviska&d=un&d=locutio&d=pskcs&d=pske
n&d=noundb&ie=utf-8&oe=utf-8#
3Prednáška
Vladimír
Suchánek
Nostalgie
(1983)
dostupná
na
https://www.youtube.com/watch?v=LaryJucot3Q&t=1227s
1
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že Suchánek pojednáva najmä o umení, právo ako také síce nie je umenie per se, ak však
vychádzame zo známej a priznávame často spomínanej Celsovej definície práva ars boni et aequi,
teda umenia dobrého a spravodlivého, nie sme zas tak ďaleko. Dôležitým prvkom štátnosti minimálne
po 18. storočí je nepochybne ústava (väčšinou písané aj keď sú aj nepísané ústavy). Ich vznik je
častokrát mýtizovaným momentom, nazývané v štátovednom pojmovom aparáte aj ako ústavodarné
momenty. Mýtizovanie je doménou ľudskej spoločnosti (vedcov nevynímajúc) už od počiatkov
civilizácie, či už tzv. archaický mýtus zameraný na minulosť4 (napr. Grécke poňatie rôznych vekov
ľudstva)5, mýtus slovami Emanuela Rádla:,,...vystoupil z mysli lidu jako mlha z údolí. Jako národní
píseň nemá prý jmenovitého původce, tak ani mythus.6 Rádl poukazuje v tej ktorej forme je mýtus
takmer vždy prítomný. Síce Rádl pranieruje mýtus ako opozitum filozofie, resp. mystické pôsobenie
fatum osudu, priznáva, že existujú naratívy, ktoré využívajú mýtu bez nevyhnutne negatívnych
konotácií. V tomto zmylse teda môžeme istým spôsobom povedať, že mýtus a nostalgia majú mnohé
spoločné. Ako už bolo spomenuté takéto nostalgické až mytologizované poňatie ústavodarných
momentov, môžeme vidieť už od počiatkov konštitucionalizmu. Či už prijatie Ústavy Spojených štátov
amerických oslavované ako zrod modernej demokracie, má značne nostalgický podtext 7. Taktiež
udalosti Francúzskej revolúcie. Takým bolo nepochybne aj obdobie po prvej svetovej vojne najmä
vo vzťahu ku krajinám, ktoré boli súčasťou Rakúsko-uhorskej monarchie. Obdobie značne
nostalgické, snaha odpútať sa od hrôz vojny, snaha vidieť nové lepšie zajtrajšky. Zároveň pri vzniku
a tak zásadných zmenách prichádza nepochybne nevyhnutná potreba vypätia intelektuálnych
a kognitívnych síl v politickej, hospodárskej, ale aj právnej rovine.
Prijatie Ústavnej listiny Československa je síce datované rokom 1920, ale jeho počiatky možno
hľadať nepochybne práve vznikom nezávislej Československej republiky v roku 1918. Preto využijem
práve spomienky, či skôr nostalgiu ako pozvánku na spracovanie tejto témy.
VZNIK A RANNÁ SITUÁCIA V ČESKOSLOVENSKU
Predtým, ako sa môžeme pustiť na samotný proces, ktorý sprevádzal Ústavnú listinu
Československej republiky, je dobré sa ohliadnuť na vznik Československa. Samotný ústavodarný
moment, podľa nášho názoru je nerozumné považovať len za jeden okamih v čase.
Dá sa s istotou povedať, že vznik Československa nebol jasný, dokonca ani domáce politické
sily nemali jasný plán ako postupovať. Podobne to platilo v prípade príslušníkov reprezentácie
v zahraničí. Dôvodov, nejasností a neistoty bolo viacero. Najvýraznejším bolo nepochybne vypuknutie
vojny a s tým súvisiaci režim, ktorý bol zavedený. Česká politika sa rozčlenila na dva prúdy protirakúsku a prorakúsku. Protirakúske smerovanie mali plány Karla Kramáře zo strany mladočechov
a Tomáša Garrigue Masaryka. Vodca strany realistickej.8 Kramář sprvu pred vojnou podporoval
Rakúsko, resp. zotrvanie Českých zemí v monarchii skrz tzv. pozitívnu politiku, no v roku 1914 v máji
sformuloval koncepty vytvorenia slovanskej ríše, vypracovaním Ústavy slovanskej ríše.9 Ruský cár tu
mal plniť rolu panovníka s osobitosťami pre balkánske krajiny. Dôvodom takéhoto obrovského
konceptu bola neistota, či je český národ, relatívne malý, oproti nemeckému obklopeniu, schopný
samostatnej štátnosti.10 Kramář bol odsúdený na trest smrti, aj keď sa jednalo o politický protest (bola
mu kladená vina za predvojnovú snahu o zblíženie Rakúsko-Uhorska s Ruským cárstvom).11
Masaryk koncom roka 1914 v decembri odišiel do emigrácie, stal sa lídrom zahraničného
protirakúskeho odboja. Masarykove koncepcie samostatného Československa sa značne menili od
konceptov monarchistických (s panovníkom najprv západnej potom ruskej proveniencie), no
2.

Pojmy z filozofie: Bůh ve filozofii a v náboženství výstup Tomáša Halíka dostupné na
https://www.youtube.com/watch?v=GQFghAlIKKA&t=467s
5 Estinová, C., Laporteová, H., Grécka a rímska mytológia, Mladé léta, Bratislava, 1994, s. 134-135
6 Rádl, E., Dějiny filosofie, Starověk a Strědověk, Votombia, Praha s. 37
7 https://balkin.blogspot.sk/2011/05/david-brooks-gets-nostalgic-for-18th.html Sandford Levinson
zmieňuje Federalisti neverili masám(tomu bájnému démos) ale skôr boli zástancovia elít.
8 Galandauer, J., Vznika Československé republiky 1918 Programy, projekty, předpoklady, Svoboda,
Praha, 1988, s.21
9 Určitý konglomerát ruskej ríše, kráľovstva poľského, kráľovstva českého, cárstvo bulharské,
kráľovstvo srbské, kráľovstvo černohorské
10 Pozn.8 tamže s. 25
11 Tamže s. 28
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Februárová revolúcia v Rusku znamenala koniec väčšiny monarchistických koncepcií nezávislého
Československého štátu (České zeme spojené s územím Slovenska). Masaryk už predpokladal len
vznik republikánskej formy vlády založenej na demokracii. 12 Zahraničný odboj bol zjednotený
v Československej národnej rade. Spoločne zjednocovala ako Českú tak aj Slovenskú zahraničnú
komunitu. Vznikla v Paríži 1916, predsedom bol Tomáš G. Masaryk, podpredsedom Milan R. Štefánik
a Jozef Dürych a tajomník Edvard Beneš.13 Celkovo zahraničný odboj figuroval na úrovni
medzinárodnej, dopomohol k vzniku(uznaniu) samostatnej Československej republiky na úrovni
medzinárodného práva. Bolo to nepochybne vytvorenie zahraničných armádnych útvarov
(Československé légie) v Rusku, Francúzsku a Taliansku14 a poctivá diplomatická činnosť vedúcich
osobností zahraničného odboja. Čo významne napomohlo presvedčiť Dohodové mocnosti na ideu
osamostatnenia Československého národa od Rakúsko-Uhorskej monarchie. Zahraničný odboj
predstavoval jednak príslušníkov, ktorí boli zajatí (na príslušných frontoch), alebo prisťahovalcov
českej a slovenskej národnosti usídlených v jednotlivých štátoch. Konsekvenciami takéhoto
zahraničného snaženia sa stali jednotlivé prehlásenia príslušných strán zahraničného odboja,
konkrétne Clevelandská dohoda z 22.10.1915 a nakoniec Washingtonské vyhlásenie nezávislosti
československého národa z 18.10. 1918 vychádzajúca z historického prirodzeného práva
(konštrukcia historického práva Čechov a prirodzeného práva na sebaurčenie Slovákov).
Vnútroštátne postoje boli viaceré, podobne ako niektoré ašpirácie zahraničného odboja
značne rôznorodé. Situácia bola nejednoznačná hlavne po vypuknutí prvej svetovej vojny, ale aj
počas celej doby jej trvania. Česká politika sa pohybovala v dvoch rovinách aktívnom, alebo pasívnom
vzťahu k vojne (resp. podpora Rakúska alebo mlčanie). Aktívnu pozíciu sprvu zaujali katolícke české
strany a Českoslovanská sociálno demokratická dělnícka strana, tá následne pod vplyvom
zhoršujúcej sa vnútornej politiky monarchie prešla do pasivity. Pasivita bola podmienená viacerými
faktormi, ako napr. zbehnutie českých plukov, postup Ruských vojsk, rusofilnosť obyvateľstva, snaha
o udržanie si majetkov, prístup vojenského vedenia a úradov. Čo sa neskôr zas premenilo na určitý
aktivizmus aj keď s defenzívnymi prvkami.15 Aktivizmus v relácií s Rakúskom bol prezentovaný
Českým zväzom zahrňujúcim všetkých českých poslancov ríšskej rady. Národný výbor bol zas skôr
pasívnejší.16 Februárová revolúcia v Rusku otriasla a značne zmenila aktivistický defenzívny
charakter českých politických strán17 (tu možno vidieť podobnosť aj so zahraničným odbojom)
a v relatívne krátkom čase prebehlo viacero prevratov. Rok 1918 sa niesol vo vlne viacerých prevratov
(revolúcií), územie (Čiech, Moravy a Sliezka) neskoršieho Československa, obývala značná menšina
nemeckého obyvateľstva. Rozpad monarchie znamenal aj vytváranie Rakúska, resp. na počiatku
revolučných konceptov Nemeckého Rakúska ako spolkového štátu alpských zemí s priľahlými krajmi
Česka a Moravy (obývané českým nemeckým obyvateľstvom). Dané sa uskutočňovalo 21. októbra
1918. Na Slovensku resp. území Uhorska (Maďarska) zas maďarský národný prevrat dňa 27/28. 10.
1918 snažiaci sa o nezávislosť a integritu Uhorska, z tohto dôvodu tu bola aj ponuka autonómie
Slovákom.18 Samozrejme súčasťou a pre naše dejiny dôležitou, bola česká a slovenská vlna. Česká
revolučná vlna prebehla 28-30. októbra 1918 ako podotýka Zdeněk Kárník, nebolo vyhlásenie
československého štátu koncom celého revolučného prúdu, práve naopak, pokračovalo toto úsilie
minimálne do 14.9.1919 v nadväznosti na nemeckú revolučnú vlnu českých Nemcov, ktorí opustili
koncept Rebulik Österreich, resp. nároky nemeckého Rakúska a jeho snaha pripojiť okresy
Deutschböhmen.19 Nemôžeme opomenúť ani Slovenskú časť, tá bola charakterizovaná značnejšou
pasivitou, najmä kvôli uhorskej politike. Ferdinand Juriga 19.10.1918 ako poslanec uhorského
Tamže s. 43
Vojáček, L., Kolárik, J., Gábriš, T., Československé právne dejiny (1918-1992), Eurokódex, 2011,
s. 53
14 Napr. v Rusku dosiahli značné úspechy dokonca boli uznané za výkon aj gen. Brusilovom
15 Galandauer, Jan, Vznika Československé republiky 1918 Programy, projekty, předpoklady,
Svoboda, Praha, 1988, s.54-61
16 Peška, Z., Československá ústava a zákony s ní souvislé 1. díl, 1935, Praha, s. 3
17
Združených v Českom zväze a Národnom výbore
18 Kárník, Z., Stabilizační ústava 1920 a její místo v počátcích nesamozřejmého státu- úvaha
historikova, In: Čehurová, J., Šlehofer, L. a kol. Ústava 1920 Vyvrcholení konstituování
československého státu s. 21-22
19 Opočenský, J., Vznik národních států v říjnu 1918, Orbis, Praha, 1927, s. 141
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parlamentu predniesol požiadavku, aby slovenský národ ,,... úplne, voľne a bez akéhokoľvek
cudzieho vplyvu sám mohol určiť inštitutívne svoje štátne umiestnenie medzi slobodnými národmi.ˮ
S tým, že Slovenský odboj vyvrcholil 30. októbra 1918 prijatím Martinskej deklarácie, ktorá vyhlásila
slovenský národ ako čiastku jednotného československého národa a žiadali samourčovacie právo
a úplnú nezávislosť. Teda význam takéhoto aktu bolo prihlásenie sa (napriek nevedomosti
o udalostiach v Prahe) k spoločnej štátnosti.20 Avšak ani návrhy takéhoto aktu neboli jednotné,
konkrétne boli dva: 1. Emila Stodolu formulujúci deklaráciu ako odtrhnutie Slovenska a Slovákov od
Maďarska a pripojenie k československému štátu. 2. Samuela Zocha deklarácia mala charakter
rasovej, národnej a kultúrnej jednoty československej21. Druhý, teda Zochov návrh sa stal oficiálnym
znením Martinskej deklarácie. Čo je zaujímavé, navečer po odhlasovaní deklarácie sa tvorcovia
dozvedeli o udalostiach v Prahe, predseda Slovenskej národnej rady Matúš Dula vyslovil súhlas na
doplnenie deklarácie o vyhlásenie o politickej jednote Čechov a Slovákov22. No hlavným činiteľom
bola vláda v Prahe, na území Slovenska. Minister s plnou mocou pre správu Slovenska, ako
predstaviteľ vládnej moci bol Vávro Šrobár. Situácia si vyžiadala aj intervenciu československých
legionárov a Dohodového zásahu z Paríža.23 Presné vymedzenie vzniku Československa bolo aj
v prvorepublikovej právnej teórií nejednotné. Za väčšinové stanovisko však bol považovaný dátum
28.10.1918, čo je mimo iného podporené aj stanoviskami zmiešaných rozhodcovských súdov (napr.
J. Zmeškal c. Maďarský štát z r. 1925)24. Ďalej aj to, že jednalo sa jednak o faktickú sociálnu udalosť
ale aj etablovanie štátu ako subjektu s právnym poriadkom. Po medzinárodnoprávnej stránke tu
prebehlo skoršie uznanie Národnej rady Československa, ktorá predstavovala zahraničný odboj, ako
predstaviteľky Československého národa, teda prebehlo tu uznanie národa ako nového pojmu. Peška
to charakterizuje ako uznanie štátu sub conditione suspensiva, teda že tento štát vznikne.25 Taktiež
aj vnútroštátne inštitúcie konkrétne Nejvyšší správní soud daný stav konštantne potvrdzoval vo svojej
rozhodovacej činnosti.26
Čo sa týka čisto ústavnoprávnych dejín (teda genézy koncepcií ústavy) pred vznikom
samostatného štátu, sú zaujímavé, okrem už spomenutých konceptov Kramářa a Masaryka, návrhy
ústav z roku 1917. Kľúčovým v tejto iniciatíve bol Národný výbor. Výtvor politickej súčinnosti českých
politických strán fungoval od r.1916, pôvodne mal 3027 členov, neskôr bol doplnený o 8 ďalších členov,
zástupcom Slovákov bol MUDr. Vávro Šrobár. Z pamätí Františka Weyra sa dozvedáme, že pred
samostatným vznikom konkrétne v roku 1917, kedy v máji bol zvolaný po dlhej dobe parlament (ríšska
rada), Národný výbor zadal úlohu v nadväznosti na prehlásenie Českého zväzu z 30.5.191728, na
vytvorenie konceptov ústavy. Weir spomína tri koncepty ústavy 29 Rakúsko-uhorskej monarchie, ktoré
by riešili vzťah k zemiam Českej koruny. Touto činnosťou boli poverení mimo iných 30 František Weyr,
Jiří Hoetzel a Karel Kadlec. Weyrova verzia bola najmaximalistickejšia a najradikálnejšia z dôvodu,
že išla na úroveň rýdzo personálnej únie na základe zmluvných záväzkov.31 Kadlecova operovala
z koncepciou, ktorú Weyr nazýva ,,trializmomˮ, resp. federalistické usporiadanie (samostatnosť
koruny českej), bola najprepracovanejšia. Ďalším známym vyhotovovateľom bol dr. Fořta a jeho
varianta F. Môžeme povedať, že aj napriek situácii vyvolanej prvou svetovou vojnou, možno vidieť
pretrvanie určitých historickoprávnych únijných koncepcií, ktoré prevládali pred vypuknutím vojny.
Weyr a Hoetzel sa v ďalšom období stali zásadnými postavami prijatia prvej ústavy, ale tentokrát už
Vojáček, L., Kolárik, J., Gábriš, T., Československé právne dejiny (1918-1992), Eurokódex, 2011
s. 54
21 Opočenský, J., Vznik národních států v říjnu 1918, Orbis, Praha, 1927, s. 150
22 Tamže s. 151
23 Tamže s. 152-153
24 Peška, Z., Československá ústava a zákony s ní souvislé 1. díl, 1935, Praha, s. 8
25 Pozn. 23 tamže, s. 9
26 Weyr, F., Soustava Československého práva státního, 2. vydání, Praha, 1927, s. 82
27 8 agrárnici, 7 sociálny demokrati, 4 národný socialisti, 5 štátoprávna demokracia, 1 staročesi, 1
strana realistická, 4 ľudová strana
28
Odmietajúceho dualizmus monarchie
29 Weyr, F., Paměti I. Za Rakouska (1878-1918), Atlantis, Praha, 1999 s. 445-446
30 Návrhov bolo 6, nie všetkých obsah poznáme
31 Schelle,. K., K aktivite prof. JUDr. Františka Weyra při přípravě návrhu českoslovenké ústavy In:K
odkazu prof: JUDr.Františka Weyra (Sborník příspěvků z mezinárodní konference), Brno, 1992, s. 91
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Československej republiky nezávislej od monarchie. Treba však podotknúť, že s časťou uhorského
kráľovstva, resp. neskorším Slovenskom sa ešte v týchto konceptoch nerátalo.32 I keď spomenuté je
kontradiktórne voči tomu, čo píše Galaunder, že česká politická scéna teda aj návrhy ústav rátali
s pripojením územia Slovenska.33 Daná Weyrova charakteristika je v kontraste aj s napr.
Masarykovými monarchickými koncepciami, samostatnosťami s územným začlenením územia
Slovenska.
KRÁTKE OHLIADNUTIE SA ZA ÚSTAVNÝM PROVIZÓRIOM
Dňa 28.10.1918 bol prijatý zákon o zriadení samostatného štátu československého č. 11/1918
S. z a n., vytvorený národným demokratom Aloisom Rašínom. Jednalo sa o prvý, svojím spôsobom
ústavný dokument.34 Svojou povahou sa jednalo o generálnu recepčnú normu, ktorá z povahy územia
Československa zahŕňala ako rakúske, tak aj uhorské právo zákonného, ale aj ústavného charakteru.
Síce za prvej republiky komentátori vychádzali z obmedzeného chápania takejto recepcie (ustanovení
ktoré boli svojou povahou nezlučiteľné s ideou Československa), podmienky novo vzniknutého štátu
vyžadovali tento stav zmeniť. Riešením v konečnom dôsledku bolo prijatie Ústavy, ale ešte predtým
možno spomenúť zákon č. 449/1919 Zb. z. a n. podstatnou zmenou bolo: ,,Nahrazují se proto ve
všech těch zákonech a nařízeních se vyskytující výrazy "rakouský", "uherský" a "rakousko-uherský"
a jim obdobné stejného smyslu případnými tvary slov "československý" a "Československá
republika". Ustanovení to platí obdobně o označeních "císařský", "královský", "císařský královský",
a "císařský a královský"
Ďalším dôležitým krokom bolo prijatie dočasnej ústavy č. 37/1918 Zb. z. a n. vypracovaná
Alfrédom Meissnerom. Podstatným prínosom bolo premenovanie Národného výboru na Revolučné
Národné revolučné zhromaždenie a až šesťnásobné navýšenie počtu členov na 256 členov 35 a to na
základe tzv. Švehlovho kľúča, ktorý reflektoval voľby z roku 1911 do Ríšskej rady. Slovenský
reprezentanti mali 40 miest. Menšinové národy nemali v ňom zastúpenie, čo v následnom
ústavnoprávnom vývoji možno vidieť ako negatívum. Revolučné národné zhromaždenie
predstavovalo pomerné zastúpenie politických strán ktoré dokonca mohli svojich zástupcov
odvolávať. Prezident bol volený Revolučným Národným zhromaždením 36. Toto provizórium teda
určilo ďalší vývoj ústavnej podoby Československej republiky.
3.

PROCES PRIJATIA ÚSTAVNEJ LISTINY ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na otázku prijatia Ústavnej listiny tak relatívne neskoro sa môže zdôvodniť viacerými
argumentmi. Prvý argument nadväzuje na ústavodarnú snahu v roku 1917 - minister vnútra Antonín
Švehla jasne deklaroval na schôdzi Národného výboru 2. novembra 1918, teda 4 dni po prevrate:,,
Já konstatuji, že my sme měli několik ústav vypracováno, ale to nám nikdo neřekl, že bude revoluce
a že zvrátíme celé Rakousko... Ale ty veškere věci jsme zahodili, poněvadž převrat přišel náhle a my
jsme chtěli ústavu lepší.ˮ37 Podstatnou bola situácia medzinárodná vojna de iure ešte pretrvávala
a proces versailského mierového programu sa zavŕšil až Trianonskou mierovou zmluvou (pre
Československo), no zmluvy uzavreté v období pred ňou upravovali určité jazykové, menšinové
osobitosti, ktoré sa Československá republika zaviazala vyriešiť v rámci vnútroštátneho právneho
poriadku (teda v rámci ústavnej roviny). Proces prijímania ústavy, resp. jeho koncepčná časť, začala
na jeseň 1919 na zasadnutiach ústavného výboru Revolučného Národného zhromaždenia. Konkrétne
znenie Ústavnej listiny sa dostalo na prerokovanie na 108. schôdzi ústavného výboru 8.1.1920.
Ústavný výbor bol dotovaný všeobecným zmocnením č. 28, plénom Revolučného Národného
zhromaždenia. Bol tvorený prevažne odborníkmi. Na jej čele stál Alfred Meissner, miestopredsedovia
František Hnídek a František Weyr, súčasťou bol aj otec pôvodnej ústavnej osnovy Jiří Hoetzel,
4.

Tak uvádza Weyr
Galandauer, Jan, Vznik Československé republiky 1918 Programy, projekty, předpoklady,
Svoboda, Praha, 1988, s.102
34 Rukopis a dokument publikovaný v Sbírce zákonú a nařízení má určité odchýlky hlavne čo sa týka
postavenia Národného výboru.
35 Neskôr až na 270 bližšie Weyr, F., Soustava československého práva státního, Praha, 1924, s. 85
36 Weyr, F., Soustava československého práva státního, Praha, 1924, s. 87
37 Galandauer, Jan, Vznika Československé republiky 1918 Programy, projekty, předpoklady,
Svoboda, Praha, 1988, s. 104
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politickými predstaviteľmi boli Antonín Švehla, taktiež Kramář, Malypetr, Beneš. 38 Výbor tvorilo až 32
členov, aj keď členstvo sa menilo. Na konečný styk z politickými stranami si ústavný výbor zvolil
trojčlenný komitét tvorený Švehlom ministrom vnútra, Boučkom ako spravodajom a Hoetzelom
tvorcom pôvodnej osnovy.39 Aj keď sa jednalo o relatívne krátky časový úsek, predsa len ústavný
výbor zasadal až na 159 schôdzach, teda návrh bol prerokovávaný v priebehu až 51. schôdzí.40
Medzi zaujímavé schôdze by som vyzdvihol napr. 110 schôdzu z 28. januára 1920, ktorá sa
okrem samosprávy zaoberala aj ustanoveniami o prezidentovi. Prezidentovo postavenie bolo za
provizória nejasné, resp. nebolo jasné aké bude jeho postavenie. Keďže prezidentom bol Masaryk
a krátko po revolúcii Národný výbor poslal delegátov do Ženevy, aby sa stretli z Benešom, prijaté II.
memorandum sa zmieňovalo o prezidentovi ako držiteľovi výkonnej moci.41 Mohol to byť zdanlivý
pozostatok monarchistických tendencií, či už Masaryka42 samotného, alebo všeobecnej ľudovej
mienky. Nakoniec sa ústavný výbor zjednotil v tom že:,,poněvadž pokládáme za to, že prezident nemá
míti těch širokých práv, která příslušela dle rakouské a uherské ústavy panovníkovi. Taktiež bol
riešený spôsob voľby prezidenta, Nakoniec prevládla voľba prezidenta parlamentom.43 Zaujímavým
zasadnutím výboru bolo tiež zasadnutie č. 119 a č. 133, ktoré riešili príslušné ustanovenia o senáte,
povahe tejto komory ale aj o referende. Z rozpravy možno vidieť, že na referendum sa pozeralo
s jasnou skepsou, napr. názor že prijímanie zákonov trinástimi miliónmi občanov je holý nezmysel
ako aj z dôvodu jeho neskúsenosti. Je tu spomínaný aj princíp tzv. majority. 44 Finálne znenie
paragrafu o referende § 46 (predtým § 47) bolo nakoniec prijaté ale s tým, že sa jedná o pokus a nie
je isté, či bude tento inštitút vôbec použitý.45 Treba dodať, že celá koncepcia vládnutia
v Československej republike vychádzala zo striktne reprezentatívnej formy, spomenuté referendum
malo aj zo samotného znenia len podradný význam.46
Čo sa týka celkovej koncepcie, Ústava z roku 1920 mala viaceré ideové zdroje. Inšpiráciu našli
tvorcovia v rakúskej decembrovej ústave z roku 1867, francúzskej ústavy z roku 1875 a z americkej
ústavy roku 1787, taktiež aj v belgickej ústave z roku 1831 (oblasť ľudských práv).47Ako píše aj
Bohumil Baxa, stavanie ústavy na čisto domácich právnych skúsenostiach bolo takmer nemožné.
Jednalo sa o typ revolúcie, ktorá vytvárala úplne nový útvar, nebola len výmenu autority. 48
Nepochybným vplyvom bolo aj uzavretie jednotlivých medzinárodných zmlúv Dohodových štátov
a Československa a porazených štátov Nemecka, Rakúska, Maďarska. Významnou bol záväzok
Saint Germainskej zmluvy publikovanej pod č. 508/1921 Zb. z. a n., kde bol vyjadrený záväzok voči
národným menšinám, ten sa následne premietol do znenia Ústavnej listiny.
Vyvrcholením prác bola Ústavná listina Československej republiky, vyhlásená zákonom č. 121
Zb. z. a n. 1920 dňa 29.2. spolu so zákonmi s ňou súvisiacimi. Napr. zákon 122/1920 Zb. z. a n.
jazykový zákon ten mal charakter ústavného zákona49, zákon 122/1920 Zb. z. a n., ďalej 123/1920
Zb. Zákon, kterým vydává se řád volení do poslanecké sněmovny a iné. Súčasťou Ústavnej listiny
bol aj uvádzací zákon, ktorý jednak obsahoval uvádzacie vyhlásenie: ,,My národ československý...ˮ
,čo bol takmer doslovný preklad vyhlásenia v americkej ústave. Podstatným bol článok IX: ,,V den
Broklová, E., První Československá republika Diskuse v ústavním výboru v lednu a únoru 1920,
Praha, 1992, s. 8
39 Peroutka, F., Budování státu 3. 1920 , Lidové noviny, Praha, 1991, s. 923
40 Rokovania boli značne intenzívne
41 Brocklová, E., Slušná Ústava pro slušné lidi, In: Ústava 1920 vyvrcholení konstituování
československého státu Jana Čechurová, Lukáš Šlehofer a kol., Praha, Leges, 2011, s. 47
42 Ktorý mal aj výnimku ustanovenú v Ústave
43 Nadväzovalo to aj na silné postavenie strán
44 Tamže. s. 100-105
45 Tamže s. 144
46 Baxa, B., Ústavní listina československé republiky a vliv cizích ústav, In: Sborník věd právních
a státních, 1921, Karel Kadlec, Praha, s. 7
47 Adamová, K., Ústava z roku 1920 v kontextu evropského konstitucionalismu, In: Čehurová, J.,
Šlehofer, L. a kol. Ústava 1920 Vyvrcholení konstituování československého státu s. 30-31
48 Baxa, B., Ústavní listina československé republiky a vliv cizích ústav, In: Sborník věd právních
a státních, 1921, Karel Kadlec, Praha, s. 1
49 Hoetzel, J., Ústava Republiky Československé zákony a nařízení z oboru práva ústavního, Všehrd,
Praha, 1920, s. 2
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ustanovený v 1. odstavci článku VIII. Pozbývají platnosti všechna ustanovení, která odporují této
ústavní listině a republikánské formě státu, dále všechny dřívější ústavní zákony, i když by jednotlivá
jejich ustanovení nebyla v přímém rozporu s ústavními zákony Československé republiky.ˮ, čím sa
odstránili možné recepčné problémy predchádzajúcej úpravy. Jednalo sa o zavŕšenie konštituovania
suverénnej Československej republiky. Ako problematické môžeme vidieť charakter Revolučného
Národného zhromaždenia, ktoré bolo nevolené len kooptované 50, no napr. z pohľadu Františka Weyra
sa nejednalo o závažný deficit, potencionálne schopný ovplyvniť legalitu ústavy: ,,nazývá se obecně
revoluční (Revolučné Národné zhromaždenie),...Skládalo se pouze z příslušníků těchže politických
stran jako Národní výbor... s vyloučením zástupců jiných národů. Nevzniklo cestou demokratickou, t.j.
přímými volbami z lidu.51 Za jasný stranícky vplyv by sa dala pokladať aj volebná agitačná činnosť
politických strán v čase koncipovania ústavy, ako uvádza Peroutka. 52 Vidno to aj v dennej tlači napr.
Lidové noviny53, kde bolo veľké množstvo informácií o volebných problematikách. No neslúžilo len
ako propagácia politických strán ale zároveň šírilo informácie o postupe ústavného výboru, keďže
prispievateľom bol aj František Weyr priamy účastník prípravných prác.
NOSCE TE IPSUM (Záver)
Ohliadnutie sa za vlastnými dejinami, môže byť vnímané ako nostalgické, treba sa však mať
na pozore pred prílišnou nostalgiou. Tá clivá bolestná túžba, niekedy vedie k záhube. Avšak podobne
ako pri mýtizovaní, štipka nostalgie môže poslúžiť ako návrat k svojim koreňom, poučiť nás, dať nám
povzbudenie do budúcna.
Obdobie prvej Československej republiky resp. jej začiatky boli neistými okamihmi dejín. No
ľudia stojaci pri jej vzniku dokázali situáciu stabilizovať a nakoniec prijať základný uholný kameň štátu
Ústavnú listinu. Nepochybne tento úspech v relatívne krátkej dobe a aj životaschopnosť republiky boli
výsledkom snáh v roku 1917 vytvoriť ústavu podporenú erudovanosťou a zapálením ľudí
podieľajúcich sa na príprave Ústavnej listiny.
Otázkou samozrejme zostáva prečo by sme sa mali zaoberať procesmi prijímania ústavy?
Odpoveď je prostá slovami Thomasa Hobbesa: Čo stvoria ľudia smrteľní, nemôže byť nesmrteľné,[....]
Svojou podstatou sú predsa ich zriadenia určené žiť tak dlho ako ľudstvo,... 54, teda istá relatívna
stálosť štátov a tým aj ich ústav. Je pravda, že nie je jednoduché anticipovať budúce štátotvorné
udalosti, veď ani samotní zakladatelia prvej Československej republiky nemali jasno ako postupovať,
no je možné, že aj Slovenská republika bude musieť, alebo bude pre nás (ľud) výhodné prijať novú
ústavu. Nájsť mechanizmy, inšpirovanie sa minulosťou a snaha vyvarovania sa minulých chýb
a nedostatkov a potencionálne vylepšenie budúcich ústavodarných procesov je slovami Ferdinanda
Peroutku:,,Úkolem budoucnosti patrně bude tento systém nikoliv ztroskotat, nýbrž opravit a zušlechtit
jej, učinit jej citlivějším k hodnotám a zásluhám mimostranickým.ˮ55 Som toho názoru, že aj v dnešnej
dobe platí to isté a takáto úloha je stále pred nami.
5.
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ÚZEMNÁ SAMOSPRÁVA V SYSTÉME DEĽBY MOCI
Lívia Trellová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstract: V tomto príspevku autorka analyzuje deľbu moci v štáte. Osobitne venuje pozornosť
novodobým prístupom k tomuto klasickému ústavnému princípu a taktiež ho skúma osobitne
z pohľadu inštitútu územnej samosprávy, a to nielen z pohľadu historického.
Abstrakt: This paper deals with the analysis of separation of powers in the state. In particular, it
pays attention to the modern approach to this classical constitutional principle and also examines it
separately from the point of view of the institute of territorial self-government and not only from a
historical point of view.
Key words: constitutional principle of separation of powers, local self-government, Czechoslovakia,
the Constitution of the Slovak Republic.
Kľúčové slová: ústavný princíp deľby moci, územná samospráva, Československo, Ústava
Slovenskej republiky.
ÚVOD
Koncept moderného konštitucionalizmu je nerozlučne spätý s princípom deľby moci, ktorý
možno chápať ako jeden z najpríznačnejších prejavov liberálnej demokracie. Ústava ako základný
písaný dokument štátu vyjadruje vo svojom obsahu podstatné a inšititucionálne princípy. Tieto
hodnoty sú vo všeobecnosti vynútiteľné súdnou mocou, ktorá sa venuje presadzovaniu tohto zdanlivo
základného textu. Ústavy štátov sú v tomto zmysle vo všeobecnosti považované za formu prijatej a
ustálenej skutočnosti, pevného vyhlásenia tých politických príkazov, ktoré sú spoločensky uznávané
ako základné ideály. Písaná ústava sa považuje za právny nástroj prakticky posvätnej hodnoty,
vyhlásenie pravidiel vyššieho rádu, ktoré slúži ako základ sociálneho a politického poriadku v štáte. 1
Na druhej strane sa však ozývajú kritické hlasy, ktoré túto tendenciu považovať písanú ústavu za
predchodcu sociálnej a spoločenskej skutočnosti odmietajú, dôvodom je aj skutočnosť, že vytýkajú
takémuto „ ústavnému legalizmu “ zlyhanie v tom zmysle, že uznáva dočasný charakter ústavných
úprav.2 V súčasnosti sa naopak v porovnaní s bežnou koncepciou dokumentov ako daných
pozitivistických faktov začína v odbornom diskurze preferovať dynamická koncepcia konštitucionálnej
teórie ako pružného rámca, ktorý zahŕňa obidve štruktúry a odráža meniaci sa charakter
každodenných politických praktík. Ústavnosť neznamená absolutistickú vieru v autoritu konkrétneho
textu zhora nadol. Jej korene spočívajú vo vzájomnom vzťahu medzi politickou realitou a ústavnou
praxou. Toto odmietnutie považovať ústavu za rigidný a nemenný základ spoločenského poriadku je
možné vidieť už v teórii C. Schmitta.3 Práve skutočnosť, že ústava by mala byť istým spôsobom
právnym rámcom reflektujúcim i na meniace sa spoločenské pomery, spôsobuje, že princípy v nej
vyjadrené rovnako podliehajú spoločenskému vývoju. Politická užitočnosť konštitúcie je podmienená
rozsahom v akom vyjadruje podporu existencii jednotného zmyslu spoločenského vedomia, inými
slovami pocit jednoty skupiny je spoločným určujúcim pre vybudovanie spoločenskej energie štátu.
1

1

CAROLAN, E.: The New Separation of Powers. A Theory for the Modern State. Oxford: Oxford
University Press, 2009, s. 3- 5
2 LOUGHLIN, M.: Constitutional Law: The Third Order of the Political. In BAMFORTH, N., LEYLAND,
P. (eds.): Public Law in a Multi-Layered Constitution, Hart Publishing, 2003, s. 48
3 Bližšie pozri : SCHMITT, C.: The Concept of the Political. University of Chicago Press, 1996
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PRINCÍP DEĽBY MOCI V KONTEXTE PRINCÍPU ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY
Ústava, jej existencia a prijatá autorita, predurčuje prítomnosť spoločnej identity, posilňuje
verejnú vieru v skutočnosť homogénnej spoločenskej jednotky a tým podporuje úsilie štátu o úspešné
zvládnutie akýchkoľvek vnútorných konfliktov. Zriadenie ústavy vyhlasuje jednotnú povahu štátu a
požaduje poslušnosť občanov na tomto základe. Prijatím svojej autority si občania implicitne uznajú
svoju individuálnu identifikáciu s jednotnou víziou, ktorá je v nej uvedená. Je teda zrejmé, že verejná
akceptácia autority ústavy je kľúčovou etapou vo vývoji stabilnej riadiacej štruktúry, ktorá je schopná
efektívneho vnútorného riadenia konfliktov. Pozitívne vyhlásenie spoločnej normatívnej koncepcie
spoločnosti je jediným zjavným spôsobom, kde sa môže súčasne uznať a tiež podporovať existencia
základnej spoločnej identity. Deľba moci ( a jej prípadné premeny) v štáte je do značnej miery
ovplyvnená stavom a vývojom ako zdrojov, tak i prostriedkov moci. V podmienkach moderného a
postmoderného právneho štátu (formálneho i materiálneho) dovádzajúceho po hranice absurdity
viazanosť štátu vlastným právom či princíp legality sa právna úprava i systém práva stávajú dôležitými
zdrojmi moci/ prostriedkami moci.4 Naznačené súvislosti vychádzajú a do istej miery predznačujú
modifikáciu klasického konceptu trojdelenia moci, ktorý má svoj predobraz v diele Ch.L. Montesquieu,
ale tiež v diele J. Locka.
V rámci horizontálnej deľby moci podľa Ch. L. Montesquieu5 rozlišujeme tradične tri druhy
moci: zákonodarnú, výkonnú a súdnu moc. Myšlienka oddelenia mocí vychádza zo snahy zabrániť
koncentrovaniu moci v rukách jednotlivca, či inštitúcie a jej prípadnému zneužitiu. V ústave štátu
Virginia z roku 1776 sa uvádzalo, že „ zákonodarná, výkonná a súdna moc majú byť oddelené
a odlíšené tak, že nikto ani nemá vykonávať moc patriacu inému, ani vykonávať súčasne viac ako
jednu z nich.“6 Uvedená klasické trojdelenie moci vychádza z jasne vymedzených vzťahov medzi
jednotlivými mocami. Základná premisa je, že zdrojom moci v štáte je ľud. Deľba moci na ústavnej
úrovni sa postupne sformovala ako inštitucionálnofunkčná realita demokratických systémov. Deľba
moci sa tradične chápe ako podpora slobody, autonómie a ( právnej) istoty jednotlivca. 7
Právna úprava verejnej moci prešla istým vývojom. Pre posúdenie úlohy územnej
samosprávy, ako v zásade decentralizovanej inštitúcie verejnej moci, musíme vziať v úvahu
skutočnosť, že koncept územnej samosprávy realizovaný v ústavnom systéme štátu je odrazom
určitého historického vývoja štátu, premietnutím hodnôt a vedúcich ideí štátu. Keďže Slovenská
republika ako relatívne mladý štát a zároveň v pozícii nástupníckeho štátu Českej a Slovenskej
federatívnej republiky sa nevyhol zásadným spoločenským a politickým zmenám, ktorých následkom
bol prechod k systému ústavnej demokracie a zavrhnutie politického režimu s rozhodujúcim
postavením jednej politickej strany. Otázka územnej samosprávy podlieha neustálemu vývoju, ktorý
reflektuje na vývoj štátu. Územná samospráva je potrebné chápať ako základ pre výkon verejnej
správy. Samospráva v územnom ponímaní vznikla ako dôsledok sebaobmedzenia štátu v prospech
ním určených územných jednotiek. Územná samospráva je nielen významným prvkom dobrej správy
vecí verejných, ale je rovnako prvkom zdôrazňujúcim význam decentralizácie a prenosu moci
a právomocí na nižšie jednotky v štáte.
Samospráva začala predstavovať akúsi štvrtú moc v štáte, popri zaužívanom trojdelení moci na
zákonodarnú, súdnu a výkonnú. Používanie termínu „ pouvoir municipal “ sa stalo v praxi bežným
a v tomto zmysle miestna samospráva predstavuje určitý druh spoločenského záujmu a záujmu na
sebarozhodovaní a samoregulácii.8 K problematike deľby moci a funkcií možno uviesť, že okrem
tradičnej nomenklatúry Montesquieua sa môžeme v štátovede stretnúť s množstvom iných
klasifikácií. Napríklad jeden z najvplyvnejších teoretikov konštitučnej monarchie 19. storočia B.
2

BARÁNY, E.: Dôvod (y) zmien deľby moci. In: In: JIRÁSEK, J., WITKOWSKI, Z. (eds.): Proměny
dělby moci. Dělba moci v ústavním systému české republiky a Polské republiky. Sborník z IV. českopolského právnického semináře. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, 2015, s. 29
5 MONTESQUIEU, Ch.: Duch zákonov. Bratislava: Tatran, 1989, s. 205
6 BOGDANOR, V. (ed.): The Blackwell Encyclopedia of Political Science. Oxford: Blackwell, 1993, s.
564
7
BARÁNY, E.: Dôvod (y) zmien deľby moci. In: JIRÁSEK, J., WITKOWSKI, Z. (eds.): Proměny dělby
moci. Dělba moci v ústavním systému české republiky a Polské republiky. Sborník z IV. českopolského právnického semináře. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, 2015, s. 33
8 TEKELI, J.: Kompetenčné právo v obecnej samospráve. Konfliktné oblasti. Bratislava: Wolters
Kluwer, 2016, s. 40
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Constant okrem týchto troch mocí rozlišoval aj moc kráľovskú a municipiálnu, kráľovskú moc potom
chápal ako neutrálnu alebo moderačnú (pouvoir neutre, moderateur).9 N našom území, ako uvádza
J. Hoetzel, sa najskôr používalo označenie miestna samospráva a neskôr ho v zákonodarstve
nahradil pojem územná samospráva.10
Decentralizované riadenie má mnoho výhod. Územná samospráva je v modernej spoločnosti
spájaná s veľkým množstvom otázok determinujúcich jej postavenie, poslanie, možnosti a medze jej
zabezpečenia a rovnako tiež možnosti a medze jej reálneho uplatnenia. Koncepcia územnej
samosprávy vychádza na jednej strane z autonómie pri rozhodovaní o správe vlastných územných
samosprávnych korporácií a na strane druhej však tiež zo zodpovednosti územných samospráv a ich
orgánov za všestranný rozvoj svojich územných obvodov a uspokojovaní svojich potrieb, ako aj
potrieb svojich občanov.11
Samospráva napomáha k legitimizácii demokratického politického režimu, jej rola je dôležitá
v modernej demokracii a je považovaná za imanentnú súčasť konceptu právneho štátu. Je potrebné
ju ponímať “ ako demokratickú organizačnú formu starostlivosti „ o vlastné záležitosti “ dotknutých
skupín občanov, nezávislú a pod štátnym dohľadom.“12 Práve aspekt nezávislosti v spojení
s aspektom štátneho ohľadu v oblasti jej vzniku a uskutočňovania, robí územnú samosprávu
špecifickou, pretože napriek tomu nie je vo vzťahu podriadenosti k štátnym orgánom ( myslia sa
orgány štátnej správy ), t. j. v zákonom, resp. všeobecne v právom vymedzenom rámci pôsobí
samostatne.13
V teórii sa môžeme dokonca stretnúť s názorom, že samosprávu je možné vzhľadom k jej
nezávislosti (porovnateľnej s ostatnými mocami v štáte) označiť za „ štvrtú moc v štáte “.14 Bežným
termínom používaným v praxi sa stal pouvoir municipal. Samotná myšlienka a používanie tohto pojmu
nie sú novou záležitosťou. Významný československý právnik J. Hoetzel radil medzi myšlienkové
prúdy, ktoré pôsobili na vývoj samosprávy v prvom rade náuku o pouvoir municipal kodifikovanú
v belgickej ústave z roku 1831, §§31 a 108, kde sa hovorí dokonca výslovne o štvrtej moci v štáte.15
Na základe tohto vplyvu a spôsobu, ako aj miery vážnosti aký prikladali tzv. „ prvorepublikový “
predstavitelia právnej doktríny (Weyr, Hoetzel...) samospráve, dá sa usudzovať, že od počiatku pre
nich nebola jednoznačne subsumovaná do klasického trojdelenia moci v štáte.
Historicky podmienila vznik a vývoj územnej samosprávy reakcia na prirodzenú snahu
miestnych komunít pred niečím sa brániť, t. j. pred zásahmi výkonnej moci, a súčasne slobodne konať
v záujme riešenia miestnych potrieb a problémov. Obecné zriadenie v Uhorsku sa stalo základom aj
pre obecné zriadenie po vzniku prvej Československej republiky. Formovanie verejnej správy bolo
v tomto období pomerne zložité. Základom sa stala recepcia rakúskej a uhorskej správy zákonom č.
11/1918 Sb. z a nar. o zřízení samostatného štátu československého, čo spôsobilo, že prevzatie
takéhoto konceptu správy sa v realite československého štátu prejavilo ako ťažkopádne, neefektívne,

FILIP, J., SVATOŇ, J.: Státověda. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011, s. 126
HÁCHA, E., HOETZEL, J., WEYR, F., LAŠTOVKA, K. (eds.): Slovník veřejného práva
československého. Svazek IV., S-T. Praha: EUROLEX BOHEMIA, 2000, s. 1
11 PRŮCHA P.: K souvislostem poslání územní samosprávy a problematiky regionálního rozvoje; In:
GROSPIČ, J., LOUDA, T., VOSTRÁ, L. (eds.): Územní samospráva v České republice a Evropě.
Plzeň: Aleš Čeněk, 2007, s. 167
12 PERNTHALER, P.: Allgemeine Staatslehre und Verfassungslehre.Viedeň: Springer, 1986, s. 269270
13 HOLLÄNDER, P.: Základy všeobecné státovědy. 2. rozšířené vydání. Plzeň: Vydavatelství
a nakladatelství Aleš Čeněk, s r.o., 2009, s. 207
14 Napr.: KLÍMA, K.: O právu ústavním. Praha: Wolters Kluwer, 2012, s. 107; SVÁK, J.- CIBULKA, Ľ.KLÍMA, K. : Ústavné právo Slovenskej republiky (Všeobecná časť). Bratislava: EUROKÓDEX, 2008,
s. 629; SOTOLÁŘ, J.: Samospráva obce. Obecné zriadenie na Slovensku. Košice: SOTAC, 2011, s.
31; KOUDELKA, Z.: Samospráva. Praha : Linde Praha, 2007, s. 26; VALEŠ, L. A KOL.: Politologické
aspekty veřejné správy. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006, s. 31;
15 HÁCHA, E., HOETZEL, J., WEYR, F., LAŠTOVKA, K. (eds.): Slovník veřejného práva
československého. Svazek IV. S-T. Praha: EUROLEX BOHEMIA, 2000, s. 2
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či z viacerých hľadísk nevyhovujúce. V zákone č. 121/1920 Sb. Ústavnej listine Československej
republiky sa oblasť samosprávy vyriešila odkazom na zákonnú úpravu.16
V roku 1920 došlo zákonnou formou k poštátneniu celej správy na území Slovenska, ktorá
bola zabezpečovaná autonómnymi korporáciami a zároveň to bola príprava pre neskoršiu realizáciu
župného zákona. Podľa župného zákona mali vnútornú správu v štáte vykonávať župné a im
podriadené okresné úrady. Celkove malo byť vytvorených dvadsať žúp, tie sa však nevytvorili
v Čechách a na Morave. Obecná samospráva na Slovensku nefungovala, v roku 1922 bola zrušená
kategória municipiálnych miest. V nadväznosti na uvedené zásahy do municipiálnej správy sa
uskutočnila rekvalifikácia štatutárnych miest. Kategória municipiálnych miest bola zrušená, Košice
a Bratislava sa stali mestami s regulovaným magistrátom a Komárno a Banská Štiavnica spolu s 30
mestami s regulovaným magistrátom dostali štatút veľkej obce. Prenesená právomoc štatutárnych
miest prešla na mestské notárske úrady. V skutočnosti sa až v roku 1923 vytvorilo na Slovensku šesť
žúp. Zákon o župnom zriadení bol novelizovaný v roku 1927 prijatím zákona č. 125/ 1927 Sb. zák.
a nar. o organizácii politickej správy ( o krajinskom zriadení), ktorý administratívne rozdelil štát na
štyri krajiny (krajinu Českú, krajinu Moravskosliezku, krajinu Slovenskú a krajinu Podkarpatskoruskú)
a tie sa ďalej delili na okresy. Vytvorili sa krajinské a okresné úrady.
Prijatím zákona č. 190/1939 Sl. z. o verejnej správe vnútornej počas Slovenského štátu sa
obnovilo župné zriadenie. Zánik demokratického štátneho zriadenia v pomníchovskom
Československu bol spätý s procesom postupnej likvidácie obecnej samosprávy. V rámci tohto
politicko-právneho režimu bol celý systém územnej samosprávy pod vplyvom štátnej ideológie a
možno povedať, že pojem územná či miestna samospráva sa nepoužíval, resp. ani neexistoval.
Rovnako používanie pojmu verejná správa bolo minimálne. V prípade ak sa pojem využil, tak bol
interpretovaný reštriktívne a stotožňoval sa so štátnou správou. Pojmom štátna správa sa označovala
realizácia (celospoločenskej aj miestnej povahy ) správy vecí verejných prostredníctvom orgánov
štátnej moci a správy. Národné výbory boli zriadené na zabezpečenie výkonu miestnej správy.
Ústavný zákon č. 150/1948 Sb. zo dňa 9. mája 1948 Ústava Československé republiky v §
130 sa vo svojom texte zmieňovala o účelnej decentralizácii verejnej správy. 17 V zásade však národné
výbory tvoril ijednotnú sústavu univerzálnych štátnych orgánov so všeobecnou pôsobnosťou
vytvorených na základe tzv. princípu demokratického centralizmu. Ústavný príklon k centralizmu
napriek deklarovanej snahe o decentralizáciu je možné nájsť nielen v texte nasledujúceho § 131, kde
je jasne vyjadrená hierarchická subordinácia národných výborov.18 Vykonávali ako činnosti štátno správneho charakteru, tak aj činnosti, ktoré v súčasnosti radíme k samosprávnym, keďže výkon
správy bol zabezpečovaný v jedinej štruktúre s hierarchickým systémom riadenia a s takmer
neobmedzenými dozornými právomocami orgánov vyššieho stupňa.Ústavná úprava pripúšťala v
§132 dokonca možnosť rozpustiť národný výbor, a to najmä v prípade ak neplní svoje úlohy alebo
jeho činnosť ohrozuje riadny výkon verejnej správy. Skutočnosť sa v tomto bdobí v mnohom
odlišovala od ústavnej úpravy.
Ústava Československej socialistickej republiky z roku 1960 rovnako vo svojom obsahu
v siednej hlave upravovala otázku národných výborov (čl. 86-96), pričom národné výbory boli
charakterizované ako najširšia organizácia pracujúcich, ako orgány štátnej moci a správy v krajoch,
okresoch a obciach (čl. 86). V ústavnej regulácii sa akcentovalo (v čl. 87), že národné výbory vyvíjajú
svoju činnosť za stálej a aktívnej účasti pracujúcich vo svojich územných obvodoch. Zároveň
sa v ústavnej úprave ( v čl. 89) zakotvila zásada účasti občanov na plánovitom riadení, organizovaní
a zabezpečovaní výstavby v oblasti hospodárskej, kultúrnej, zdravotnej a sociálnej národnými výbormi
Podľa §91 Ústavnej listiny Československej republiky z roku 1920: „ Složení a působnost svazů
samosprávných upravují zvláštní zákony.“
17 Podľa § 130 Ústavy ČSR 9. mája z roku 1948 : „ (1) Výkon
veškeré veřejné správy budiž
účelně decentralizován. (2) Věcná a místní působnost národních výborů budiž podle jejich stupňů
upravena tak, aby národní výbory mohly včas a účelně řešit všechny věcné i osobní otázky veřejné
správy, pokud se tyto otázky nedotýkají zájmů vyšších celků. “
18
Podľa § 131 Ústavy ČSR 9. mája z roku 1948: „ (1) Národní výbory jsou povinny zachovávat
zákony a nařízení a v zájmu jednotného výkonu veřejné správy a jednotné státní politiky dbát
směrnic a pokynů vyšších orgánů. (2) Národní výbor nižšího stupně je podřízen národnímu výboru
vyššího stupně. (3) Národní výbory jsou podřízeny orgánům moci vládní a výkonné, zejména
ministru vnitra. „
16
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vo svojich územných obvodoch. Štátna moc v obci sa mala realizovať za aktívnej účasti pracujúcich
a pod ich kontrolou. Presnejšie charakter národných výborov ako orgánov definuje ústavná úprava
tak, že ich úlohou je vo svojej činnosti spájať plnenie úloh celoštátnych so zabezpečovaním zvláštnych
potrieb svojich obvodov a záujmov občanov. Sledovanie záujmov Československej socialistickej
republiky bolo v ich činnosti považované za prioritné, nakoľko tieto celoštátne záujmy boli považované
za nadradené čiastkovým a miestnym záujmom (čl. 93 ods.2). Ústavná úprava miestne záujmy teda
nefavorizovala, skôr naopak odsúvala ich do ústrania.
V tejto spojitosti vyznieva veľmi zaujímavo snaha zákonodarcu o významný krok smerom k
demokratizácii správy, a to vo forme prijatia zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch. Tento
zákon v ust. § 2 definoval národné výbory ako štátne orgány samosprávneho charakteru, ktoré spájajú
vo svojej práci uspokojovanie potrieb spoločnosti s potrebami a záujmami vo svojom územnom
obvode, predovšetkým s potrebami rozvoja miest a obcí, a uvádzajú do súladu celospoločenské,
miestne, skupinové a osobné záujmy.19 Ako ďalší náznak samosprávy možno vyčítať aj z ustanovenia
§ 38 predmetného zákona, kde sa národným výborom dala možnosť samostatne spravovať územie,
na ktorom pôsobili. Národné výbory nepôsobili len ako nástroj komunistickej strany na presadzovanie
jej záujmov v obciach, ale stávali sa aj skutočným nástrojom formovania občianskej spoločnosti.
Tento vcelku pozitívny vývoj smerom k demokratizácii sa však na dlho zastavil pod vplyvom
augustových udalostí z roku 1968. Spomínaný integrovaný model verejnej správy (založený na
systéme národných výborov) je napriek svojmu politickému pozadiu zaujímavý svojím charakterom.
Hlboké spoločenské zmeny po roku 1989 viedli k postupnému obnoveniu obecnej
samosprávy na princípe „ slobodná obec v slobodnom štáte “ na Slovensku. Ústavný zákon FZ č.
294/1990 Zb. ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 100/1960 Zb. Ústava Československej
socialistickej republiky a ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii a ktorým sa
skracuje volebné obdobie národných výborov zrušil sústavu národných výborov ako orgánov štátnej
moci a správy, upravil miestnu samosprávu, ktorej základom je obec. Neskôr bol prijatý zákon č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorý po viacerých obmenách platí dodnes a tiež zákon č.
472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy. Súbežne došlo k vytvoreniu dvojstupňovej sústavy
obvodných a okresných úradov ako spoločných orgánov miestnej štátnej správy. Išlo o rozhodnutie
politické, motivované snahou prekonať centralizmus národných výborov.
Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky sa problematika územnej samosprávy upravila
rámcovo v štvrtej hlave úst. zákona č. 460/1992 Zb. Ústave Slovenskej republiky. Vychádzajúc z
osobitnej časti dôvodovej správy k návrhu ústavného textu možno zistiť, že: „ Návrh Ústavy akcentuje,
že základom územnej samosprávy je obec, ktorá je samostatným územným a správnym celkom
združujúcim osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec rozhoduje vo veciach územnej
samosprávy samostatne v úzkom spojení s obyvateľmi obce, ktorí sa zúčastňujú na tomto
rozhodovaní buď priamo, formou miestneho referenda alebo zhromaždení občanov, na ktorých riešia
otázky vo veciach samosprávy, alebo nepriamo, prostredníctvom orgánov obce. Ústavné zakotvenie
orgánov obce, ktorými sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce, a ktoré existovali už v minulosti,
znamená teda návrat k orgánom, ktoré sa osvedčili. Preto sa v návrhu Ústavy s nimi naďalej počíta.
Výrazom demokracie je aj to, že sú volené vo všeobecných, rovných a priamych voľbách tajným
hlasovaním.“20
V rámci úvah o tom, či samospráva predstavuje v súčasnosti „ štvrtú moc“ v štáte možno
čerpať z myšlienok K. Klímu, ktorý uvažuje o možnosti pripustiť indukciu modelu klasickej „ tripartity
zložiek “ štátnej moci v ústavách na (aspoň) doktrinálne vyčlenenie územnej samosprávy ako moci „
ústavnej “, teda osobitnej, odlišnej a svojím spôsobom rovnocennej, hoci závislej na parlamentnom

Znenie §2 zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch (znenie účinné od 13. júla 1967): „Národné
výbory organizujú plánovitý rozvoj hospodárskej, kultúrnej, zdravotnej a sociálnej výstavby na svojom
území. Ako štátne orgány samosprávneho charakteru spájajú vo svojej práci uspokojovanie potrieb
spoločnosti s potrebami a záujmami vo svojom územnom obvode, predovšetkým s potrebami rozvoja
miest a obcí, a uvádzajú do súladu celospoločenské, miestne, skupinové a osobné záujmy. Chránia
práva, oprávnené záujmy občanov a organizácií a vedú ich k plneniu zákonov a k úcte k právam
spoluobčanov. Podieľajú sa na ochrane socialistickej hospodárskej sústavy, socialistického poriadku
v spoločnosti a na upevňovaní obranyschopnosti republiky.“
20 Dostupné na: http://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=75408
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vymedzení, ústavným a bežným zákonom.“21 V tejto súvislosti zhodnotil, že „ územná samospráva
je systémom relatívne podriadeným moci zákonodarnej a výkonnej, čo zmysel určitej ústavnej
samostatnosti územnej samosprávy modifikuje a relativizuje. Prikláňame sa takto k tvrdeniu, podľa
ktorého žiadna z ústavných „ mocí “ nie je a nemôže byť samostatnou absolútne a že teda úplná
samostatnosť, nemôže byť merítkom pre posúdenie stupňa vyčlenenia určitého mechanizmu. Potom
i systém územnej samosprávy je možné chápať ako relatívne nezávislý, a tým i svojím autonómnym
mocenským fenoménom (síce ako súčasť verejnej správy) vyčleňujúci ústavný mechanizmus do
relatívne autonómnej pozície.“22 Samospráva a jej regulácia pozmenila teóriu deľby moci v štáte.
Samospráva je výsledkom sebaobmedzenia štátu v jej prospech. Štát je ten, ktorý ako nositeľ
centrálnej štátnej moci pristal na to, že sa nechá do istej miery limitovať vo svojom rozhodovaní, aby
v demokratickom štáte prispel ku ochrane pred kumuláciou absolútnej moci a jej zneužitiu.
Samospráva je súčasťou štátu, ten podmieňuje jej existenciu. Novodobé nahliadanie na
samosprávu je podmienené faktom, že samosprávu chápeme ako základný prvok výstavby
moderného liberálneho demokratického štátu. V súčasných podmienkach sa už nepovažuje idea, že
obec je prvotná z hľadiska vzniku štátu a tvorí základ pre štát, za určujúcu. Naopak v súčasnosti je
nemysliteľné, že by človek mohol žiť mimo štátu, jeho existencia si vyžaduje takýto typ spoločenskej
organizácie s mocenským základom. Štát je považovaný za verejnoprávnu korporáciu, ktorá združuje
a ovláda iné korporácie. Tým sa dá odôvodniť aj potreba štátu vo vymedzenom rozsahu zasahovať
do samosprávnych vecí, ak ide o celospoločenský záujem. Inú pozíciu vo vzťahu k samospráve má
zákonodarná moc v štáte. Práve zákonodarca disponuje možnosťou upraviť formou právnej regulácie
medze výkonu samosprávy. Vo väčšine štátov ústavnoprávna úprava samosprávy vychádza z jej
uznania ako ústavnej hodnoty hodnej ochrany štátom, a z pomerne stručného, skôr rámcového
vymedzenia jej postavenia v štruktúre moci a jej kompetencií, podrobnosti sú ponechané na príslušnú
zákonnú úpravu.
Na úrovni národných štátu uvedené trojdelenie moci pretrváva, ale objavujú sa subjekty
verejnej, ba i štátnej moci, ktoré z neho vybočujú. Snahy zaradiť nezávislé orgány pre reguláciu
sieťových odvetví, prokuratúru, ombudsmana, či orgány typu slovenského Najvyššieho kontrolného
úradu do jeho rámca sú náročnými. Signalizujú však novú situáciu, kedy sa trojdelenie štátnej moci
stáva už „ iba “ jadrom horizontálnej deľby štátnej moci a táto predstavuje časť deľby moci verejnej.
ZÁVER
Miestnou samosprávou (autonómiou) možno rozumieť apolitickú oblasť miestnej
demokracie. Miestna vláda stelesňuje "dve tváre demokratického sebaurčenia". 23, t. j. vládu pre ľudí
a vládu ľuďmi. Miestna samospráva bola v „ československom a neskôr slovenskom prostredí“ v
skutočnosti od počiatku koncipovaná na pomedzí medzi pôvodnou slobodou miestnych orgánov a
špecifickým druhom administratívnej právomoci, ktorú štát uznáva svojim decentralizovaným
jednotkám. Rovnako je v prevažnej miere prepojená s demokratickou povahou svojich riadiacich
orgánov. Deľba moci je významne ovplyvnená existenciou samosprávnej moci v štáte a je to potrebné
akceptovať, a nie odmietať jej vyčlenenie z tripartície moci v štáte. Územné spoločenstvá existovali
ako pôvodná forma organizácie v spoločnosti mnoho storočí predtým ako sa štát začal venovať ich
správe. Pri územnej samospráve je špecifikom to, že rozsah jej moci presahuje správu, a pokrýva
všetky miestne verejné záležitosti vrátane výkonu verejnej moci.24 Špecifický charakter samosprávnej
moci je prejavom sofistikovaného prístupu k horizontálnej deľbe moci v štáte. Keďže neobmedzená
moc je nebezpečnou pre zachovanie slobody každého jednotlivca, musí sa štátna moc rozdeliť a
zároveň zaručiť akceptácia a trvácnosť tohto rozdelenia.
Deľba moci ako formálnoprávny princíp sa naďalej uplatňuje v štátoch, avšak nie prísne
v duchu klasického modelu. Podporne vyznieva opäť iné tvrdenie E. Baránya, že deľba moci sa
3.

KLÍMA, K.: O právu ústavním. Praha: Wolters Kluwer, 2012, s. 107
KLÍMA, K.: Územní samospráva v dilematu vertikální dělby moci. In: ŽOFČINOVÁ, V. (ed.): Formy
uskutočňovania obecnej samosprávy (Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
konferencie konanej 21. septembra 2017 v Košiciach); Košice: UPJŠ v Košiciach, 2017, s. 8
23 SCHARPF, F.W. : Governing in Europe: effective and democratic? Oxford: Oxford University Press,
1999, s. 6-13
24 RUANO, J.M., PROFIROIU, M.: The Palgrave Handbook of Decentralisation in Europe. Palgrave
Macmillan, 2017, s. 422
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tradične chápe ako aj ako podpora slobody, autonómie a ( právnej ) istoty jednotlivca.25 Samotný
princíp deľby moci, tak aby jeho vyjadrenie napĺňalo predovšetkým atribút funkčnosti a faktickej
realizácie, si vyžaduje existenciu mechanizmu vzájomných bŕzd a protiváh s cieľom zabezpečiť
rovnováhu mocí v štáte. Pri územnej samospráve pritom vidieť korelácie s mocou zákonodarnou,
a predovšetkým vo vzťahu k súdnej moci, ktoré majú v prevažujúcom rozsahu ústavnoprávne
vyjadrenie. Deľba moci sa vyznačuje mechanizmami, ktoré majú zabezpečiť oddelenie moci, ich
nezávislosť v rámci jednotlivých odvetví moci.
Princíp deľby moci v štáte sa zvykne zdôrazňovať osobitne vo vzťahu k princípu demokracie
v štáte, nakoľko jeho realizácia je plnohodnotne možná len v pluralitnej demokratickej spoločnosti.
A práve pluralizmus moci prispieva k tzv. anachronizmu trojdelenia moci. Vzhľadom na spoločenský
vývoj je potrebné neodolávať vývoju modernej spoločnosti založenej na ideáloch demokracie, a je
potrebné uznať, že známe trinitárne formulácie nie sú síce prekonané, ale skôr rozšírené o iné druhy
moci, kde nepochybne ako atribút demokracie a podpora myšlienky spoločenskej rovnováhy medzi
protichodnými spoločenskými záujmami patrí aj samospráva.
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OHROZOVANIE ZDROJOV PITNEJ VODY VPLYVOM
ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ
Lucia Čerňanová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrak: Predkladaný článok reaguje na veľmi aktuálnu problematiku v oblasti životného prostredia,
ktorá však zasahuje aj do oblasti ochrany zdravia. Zameriava sa na znečisťovanie podzemných vôd,
ktoré predstavujú významný zdroj pitnej vody v rámci Slovenskej republiky. Ako jeden z najväčších
zdrojov znečistenia podzemných vôd sa označujú environmentálne záťaže. Preto daný článok prepája
dve oblasti životného prostredia, a to je ochrana podzemných vôd a environmentálne záťaže, ktoré
môžu mať výrazný vplyv na znečisťovanie zdrojov pitnej vody. Problematika ohrozovania zdrojov
pitnej vody v dôsledku environmentálnych záťaží má tiež prienik do oblasti ochrany zdravia
obyvateľstva dotknutých území a ich právo na priaznivé životné prostredie. Do akej miery a vplyvom
akých environmentálnych záťaží sú ohrozované podzemné vody a aký má tento jav dopad na zdravie
obyvateľstva sa pokúsime priblížiť prostredníctvom stručnej analýzy.
Abstract: The submitted article reacts to a current problematic in the area of environment, which is
connected with the health protection, too. The article is focused on the contamination of the ground
water, that are very important sources of the drinking water in the Slovak Republic. One of the biggest
sources of pollution are environmental burdens. Therefore this article connects two areas of the
environment. It is the protection of the ground water and the environmental burdens with the significant
influence to the water pollution. The threat of the drinking water sources as a result of the
environmental burdens is related to the health protection of the citizens of the relevant sites and their
right to the favorable environment. Through the analysis we will try to explain what is the measurement
and which kinds of the environmental burdens jeopardize the ground water and which kind of influence
has this phenomenon on the human health.
Kľúčové slová: podzemné vody, znečistenie, environmentálne záťaže, pitná voda, ľudské zdravie.
Key words: ground water, contamination, environmental burdens, drinking water, human health
ÚVOD
Tému ohrozovania zdrojov pitnej vody vplyvom environmentálnych záťaží sme si vybrali
z viacerých dôvodov. Jednak by sme chceli upozorniť na dôležitosť ochrany podzemných vôd, ktoré
tvoria významnú súčasť životného prostredia. Podzemné vody sú významné najmä z hľadiska ich
viacúčelového využívania, predovšetkým však ich využitie ako zdroj pitnej vody.
Práve problematika ohrozovania zdrojov pitnej vody je témou, ktorá v poslednom čase
rezonuje v rámci Slovenskej republiky, a to najmä v súvislosti so Žitným ostrovom, ktorý tvorí
najväčšiu zásobáreň podzemnej vody v strednej Európe, čím sa Slovenská republika zaraďuje na
druhé miesto v rebríčku najväčších zásobárni pitnej vody na svete.
Prepojenosť znečisťovania podzemných vôd a vplyv environmentálnych záťaží sme nezvolili
náhodne. Práve environmentálne záťaže totižto patria medzi zdroje znečisťovania podzemných vôd.
Otázkou zostáva, či takéto znečisťovanie môže ohroziť kvalitu pitnej vody a spôsobiť tak viaceré
negatívne následky.
Znečisťovanie podzemných vôd nie je len problémom v rovine životného prostredia, ale
zasahuje aj do ďalšej sféry, ktorou je ľudské zdravie. Znečistenie, ktoré sa šíri podzemnými vodami
môže mať vplyv, okrem zložiek životného prostredia, aj na zdravie človeka. Preto bude zaujímavé
skúmať, do akej miery znečistenie podzemných vôd súvisí so zdravotným stavom obyvateľstva a do
akej miery je zabezpečené právo na priaznivé životné prostredie pre obyvateľov tých lokalít, v ktorých
boli potvrdené environmentálne záťaže, ktoré majú alebo by mohli mať vplyv na podzemné vody.
1
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Na potvrdenie alebo vyvrátenie niektorých tvrdení sme sa rozhodli pre kvantitatívny výskum
vo forme analýzy, ktorá sa zameriava na oblasť s najväčšou hustotou environmentálnych záťaží,
a zároveň na oblasť s najväčšími zdrojmi pitnej vody. Podstatou analýzy je preskúmať, ktoré
environmentálne záťaže môžu ohrozovať podzemné vody, aký je pôvod zdrojov znečistenia a ako sú
klasifikované jednotlivé environmentálne záťaže z hľadiska ich priority riešenia.
Do pozornosti by sme tiež chceli dať princíp prevencie, ktorého aplikácia je z nášho pohľadu
nevyhnutá, najmä smerom do budúcnosti, pre zachovanie dobrého stavu podzemných vôd.
Významnú úlohu v tomto smere zohráva aj Európska únia, ktorá prijala viaceré smernice za
účelom ochrany vôd, a to aj s dôrazom na ochranu podzemných vôd.
ANALÝZA VPLYVU ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ NA PODZEMNÉ VODY
V BRATISLAVSKOM KRAJI
Najväčšia hustota environmentálnych záťaží (ďalej len EZ) sa predpokladá v rámci územia
hlavného mesta Bratislava. Podľa údajov dostupných v Informačnom systéme environmentálnych
záťaží (ďalej len ISEZ) sa v bratislavskom kraji nachádza 80 pravdepodobných a 38 potvrdených EZ.
Pre jednotlivé okresy bratislavského kraja je počet potvrdených EZ nasledovný. V okrese Bratislava
I. sa aktuálne nachádzajú 3 potvrdené EZ, v okrese Bratislava II. sa nachádza 9 EZ, v okrese
Bratislava III. je to 8 EZ, v okrese Bratislava IV. sa nachádza iba 1 EZ, v okrese Bratislava V. sú to 3
EZ, rovnako v okrese Malacky, okres Pezinok eviduje 9 EZ a okres Senec 2 EZ.
V rámci analýzy sme sa zamerali predovšetkým na oblasť hlavného mesta Bratislava, a to na
okresy Bratislava I., II., III., IV. a V. a skúmali sme, ktoré z potvrdených environmentálnych záťaží
môžu ohrozovať podzemné vody.
V okrese Bratislava 1 je v ISEZ evidovaná potvrdená EZ Apollo – širší priestor bývalej rafinérie.
Z hľadiska vodohospodárskeho významu ide o územie s vodohospodárskymi záujmami a nachádza
sa nad oblasťou s využívaním podzemnej vody. Ohrozenie podzemných vôd je v tejto oblasti veľmi
vysoké. Prieskumné práce, ktoré boli realizované v minulosti, potvrdili znečistenie horninového
prostredia a podzemnej vody. V rokoch 2004 až 2006 sa uskutočnili sanačné práce, ktoré mali
zredukovať plošné rozšírenie kontaminácie. Avšak v roku 2015 boli realizované ďalšie prieskumné
práce, ktoré potvrdili prítomnosť znečisťujúcich látok vo vzorkách podzemných vôd.
Ďalšou EZ v okrese Bratislava I. je areál podniku Chemika v Bratislave - Staré mesto, kde sa
v minulosti vyrábali chemikálie a dochádzalo k ich úniku do podzemných vôd a horninového
prostredia. Lokalita sa nachádza v blízkosti chráneného územia prírody a zaraďuje sa medzi územia
s vodohospodárskym významom. Ohrozenie podzemných vôd je tu opäť veľmi vysoké a záťaž sa
zaraďuje medzi EZ s vysokou prioritou riešenia.
Ohrozenie podzemných vôd v okrese Bratislava I. môže spôsobiť aj EZ Twin City – južná časť,
kde dochádzalo v spracovaniu a skladovaniu ropy a ropných látok. Lokalita sa nachádza v blízkosti
chráneného územia prírody a ide o povodie vodohospodársky významného a vodárenského vodného
toku.1 Všetky uvádzané EZ sú zaradené medzi EZ s vysokou prioritou riešenia.
V rámci okresu Bratislava II. je evidovaných 9 potvrdených EZ, z ktorých 8 je klasifikovaných
ako EZ vysokou prioritou. Tri EZ pritom spadajú pod územia vyhlásené za chránenú
vodohospodársku oblasť. Podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách sa chránenou vodohospodárskou
oblasťou rozumie „územie, ktoré svojimi prírodnými podmienkami tvorí významnú prirodzenú
akumuláciu vôd, vláda môže vyhlásiť za chránenú vodohospodársku oblasť. V chránenej
vodohospodárskej oblasti možno plánovať a vykonávať činnosť, len ak sa zabezpečí všestranná
ochrana povrchových vôd a podzemných vôd a ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej
akumulácie vôd a obnovy ich zásob.“
Všetky EZ v rámci okresu Bratislava II. môžu mať výrazný vplyv na podzemné vody, dokonca
v prípade EZ Slovnaft – širší priestor závodu došlo v minulosti k havárii v podniku, ktorá spôsobila
znečistenie vodného zdroja, z ktorého bola zásobovaná východná časť Bratislavy pitnou vodou.
Okres Bratislava III. eviduje 8 EZ, pričom 6 z nich tvoria EZ, ktoré majú svoj pôvod
v činnostiach vykonávaných v areály niekdajšieho Chemického závodu Juraja Dimitrova. Na tomto
území boli EZ rozdelené podľa činností, ktoré EZ spôsobili, napríklad výroba chemikálií, výroba
trhavín, textilná výroba atď. Okrem týchto 6 EZ sa v okrese Bratislava III. nachádzajú ďalšie dve
2

Pozri Vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 211/2005 Z. z., ktorou sa ktorou sa ustanovuje
zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov
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záťaže, a to Rača – Krasňany a Rača – terminál Slovnaft, kde príčinou vzniku EZ bola manipulácia
s pohonnými hmotami.
Všetky EZ okresu Bratislava III. sa nachádzajú na územiach s vodohospodárskymi záujmami,
nad oblasťou s využívaním podzemnej vody. Zároveň všetky EZ vykazujú vysoké ohrozenie
podzemných vôd bez prirodzenej ochrany, 6 EZ je označených za EZ s vysokou prioritou riešenia a 2
so strednou prioritou riešenia.
V rámci okresu Bratislava IV. sa nachádza len jedna EZ v Devínskej novej Vsi, na území bez
hospodárskych záujmov, avšak v tomto prípade bolo potvrdené znečistenie útvaru podzemných vôd
v vplyvom skládky komunálneho odpadu priamo pod skládkou a riziko šírenia sa niektorých
znečisťujúcich látok podzemnými vodami. Znečistenie podzemných vôd na tomto území by však
nemalo ovplyvňovať zásobárne pitnej vody.
V okrese Bratislava V. sú evidované tri EZ, a to Petržalka – Viedenská cesta, Petržalka –
Kopčianska, pri vojenskom cintoríne a Petržalka – Matador – areál bývalého závodu. Všetky záťaže
sa nachádzajú na územiach s vodohospodárskymi záujmami a vykazujú veľmi vysoké riziko
ohrozenia podzemných vôd.
Lokalita Petržalka – pri vojenskom cintoríne sa označuje za citlivé územie, najmä z dôvodu
významných zásob podzemnej vody, ktoré sa tu nachádzajú. Prieskumy v tejto oblasti potvrdili
prítomnosť odpadov, najmä s obsahom látok ropného pôvodu a tiež rozpúšťadiel na báze
chlórovaných uhľovodíkov a zinku. Prenikanie znečisťujúcich látok do podzemných vôd nie je
vylúčené. Aj z týchto dôvodov bola lokalita zaradená medzi EZ s vysokou prioritou riešenia.
VÝZNAM OCHRANY PODZEMNÝCH VÔD
Význam ochrany vôd vyplýva z ich samotného viacúčelového využitia. Potrebu ochrany vôd
zvýrazňuje viacero medzinárodných dokumentov. Dôraz na ochranu podzemných vôd sa kladie
najmä z dôvodu ich využívania ako zdrojov pitnej vody. Na Slovensku sa pitná voda získava z
podzemných, ale aj z povrchových vôd. Povrchové vody sú však náchylnejšie na znečistenie, preto
je vhodnejšie využívať podzemné vody. V percentuálnom prepočte sa 80% pitnej vody získava z
podzemných vôd a zvyšných 20% z povrchových. Až 75 % občanov Európskej únie je závislých na
podzemných vodách tvoriacich zdroje pitnej vody.
Ďalším významným faktom je, že podzemné vody tvoria 97 % zásob sladkej vody na svete.
Okrem ich využitia ako zdrojov pitnej vody, zastávajú dôležitú úlohu v rámci celého životného
prostredia. Napomáhajú k udržaniu povrchových hydrologických systémov využívaných ako zdroje
vody alebo tiež na rekreačné účely. Ich význam sa zvýrazňuje predovšetkým v období sucha, kedy
tvoria až 90 % priemerného ročného vodného odtoku. Aj z tohto dôvodu znečistenie podzemných vôd
môže priamo ovplyvniť povrchové vody, ako aj suchozemské ekosystémy.2
Zdroje znečistenia podzemných vôd možno rozdeliť podľa rozsahu znečistenia na bodové,
difúzne a líniové zdroje znečistenia. Z tohto pohľadu sa budeme zameriavať predovšetkým na bodové
zdroje znečistenia, kam možno zaradiť práve environmentálne záťaže, ktoré majú významný vplyv na
kvalitu podzemných vôd.3
Pojem environmentálna záťaž sa dostáva do slovenského právneho poriadku až v roku 2009
novelizáciou geologického zákona. Zadefinovanie pojmu EZ malo význam nielen z hľadiska potreby
ich riešenia, ale predovšetkým z dôvodu možnosti čerpania eurofondov na účely úhrady nákladov
spojených s ich odstraňovaním.
Environmentálnou záťažou sa rozumie znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka,
ktoré predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie alebo horninové prostredie, podzemnú vodu a
pôdu s výnimkou environmentálnej škody.4 Už z uvedenej definície možno vyvodiť priamu súvislosť
medzi znečisťovaním podzemných vôd a EZ, keďže EZ predstavujú riziko len pre vybrané zložky
životného prostredia a medzi tie sú zaradené aj podzemné vody.
3

Európska komisia: Ochrana podzemných vôd v Európe. Luxembourg: Office for Official Publications
of the European Communities str. 7
3 Patschová, A.: Ohrozenie podzemných vôd na Slovensku. s. 2 Dostupné na internete:
<http://www.fyzickageografia.sk/geovedy/texty/patschova.pdf>
4 Ustanovenie § 3 písm. t) zákona č. 569/2007 Z. z. geologických prácach
2

490

Geologický zákon tiež upravuje pojem pravdepodobná EZ, kedy ide o územia kde znečistenie
potvrdené ešte nebolo, avšak vykazuje známky znečistenia.5 Podľa vykonanej analýzy sa zistilo, že
v rámci bratislavského kraja sa nachádza 80 pravdepodobných EZ, to znamená, že na všetkých
týchto územiach bude potrebné vykonať hĺbkový geologický prieskum za účelom potvrdenia alebo
vyvrátenia znečistenia na konkrétnom území.
Environmentálne záťaže môžu mať rôzny pôvod. Najčastejšie ide o staršie skládky odpadov,
kde sa znečisťujúce látky postupne začali dostávať do pôdy a priesakmi do podzemných vôd alebo
znečisťujúce látky unikli pri nesprávnom nakladaní s odpadom, pri rôznych druhoch priemyselných
činností, banskej činnosti, poľnohospodárstve, doprave a množstvo environmentálnych záťaží na
našom území vzniklo tiež v súvislosti s pobytom vojsk na našom území niekoľko rokov dozadu.
Na základe vykonanej analýzy je možné konštatovať, že vplyv EZ na podzemné vody je
zrejmý. Do úvahy musíme vziať aj ďalší aspekt v súvislosti so znečisťovaním podzemných vôd, ktoré
môže mať pôvod v EZ, a to je vplyv na ľudské zdravie. Samotný Štátny program sanácie
environmentálnych záťaží, ktorý predstavuje strategický dokument pre oblasť EZ, prijatý na obdobie
rokov 2016 až 2021, upozorňuje na zdravotné riziká vyplývajúce z existencie EZ a za jeden z cieľov
stanovil práve prijímanie opatrení na úseku EZ za účelom zabezpečenia ochrany zdravia obyvateľov,
žijúcich v blízkosti kontaminovaných oblastí.6
V rámci bratislavského kraja najviac rezonuje EZ – areál bývalých chemických závodov Juraja
Dimitrova. Podľa správy Ministerstva životného prostredia bolo potvrdené znečistenie podzemných
vôd v blízkosti areálu a ohrozenie kvality podzemných vôd v oblasti Vrakune, Ružinova,
Podunajských Biskupíc. Zároveň ministerstvo vyzvalo tieto mestské časti, aby informovali verejnosť
o kontaminácii podzemných vôd a nemožnosti používať predovšetkým vodu odobratú zo studní napr.
na pitie, polievanie, kúpanie, práve z dôvodu ohrozenia ľudského zdravia.7
Z dôvodu vážnosti situácie a najmä zastavenia šírenia kontaminácie, ktorá by mohla mať v
budúcnosti vplyv na zásobáreň pitnej vody na Žitnom ostrove, bolo potrebné prijať opatrenia na
zahájenie sanácie tejto EZ. Za povinnú osobu v tomto prípade bolo určené Ministerstvo životného
prostredia, ktoré bude zodpovedné za sanáciu.
Ohrozenie podzemných vôd, predovšetkým kvality vôd v oblasti Žitného ostrova ovplyvňuje
viacero EZ. Keďže hustota EZ je v tejto oblasti vysoká, je problém identifikovať z ktorej EZ sa
kontaminácia šíri a ktorá EZ má najväčší vplyv na znečistenie podzemných vôd a následné ohrozenie
kvality pitnej vody. Na to následne nadväzuje problematická identifikácia zodpovedného subjektu,
resp. pôvodcu EZ.
Novinkou, ktorú pripravuje rezort Ministerstva životného prostredia v rámci legislatívy,
týkajúcej sa celkovej ochrany podzemných vôd na Slovensku a zabezpečenia kvality pitnej vody, je
príprava samostatného zákona za účelom výlučnej ochrany území zabezpečujúcich pitnú vodu pre
naše obyvateľstvo. Pripravovaný zákon by sa mal týkať desiatich chránených vodohospodárskych
oblastí, ktoré predstavujú najväčšie a najvýznamnejšie zásobárne podzemnej vody na Slovensku.
Prostredníctvom zákona by sa mala zvýšiť ochrana podzemných vôd, ochrana zdrojov pitnej vody
a zefektívniť informovanosť verejnosti. Išlo by tak o historicky prvý zákon, týkajúci sa osobitnej
ochrany chránených vodohospodárskych oblastí na Slovensku. 8
PRIEREZOVÉ SMERNICE
Oblasti podzemných vôd a zároveň EZ sa prierezovo dotýkajú dve významné smernice. Prvou
z nich je smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/EC, ktorou sa stanovuje rámec
pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva, označovaná tiež ako
rámcová smernica o vode. Jedným z hlavných cieľov prijatej smernice, okrem ochrany všetkých vôd,
bolo aj zníženie tlaku ľudskej populácie na vodné systémy a zabránenie prenikaniu znečisťujúcich
4

Ustanovenie § 3 písm. u) zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach
Štátny program sanácie environmentálnych záťaží (2016-2021). s. 22, Dostupné na internete:
<https://enviroportal.sk/uploads/files/EZ/spsez20162021.pdf>
7
Záverečná správa. Prieskum environmentálnej záťaže Vrakunská cesta – Skládka CHZJD –
SK/EZ/B2/136
8 Tlačové správy: Marec 2018. Dostupné na internete: <http://www.minzp.sk/tlacovy-servis/tlacovespravy/tlacove-spravy-2018/tlacove-spravy-marec-2018/envirorezort-pripravuje-lex-zitny-ostrovhistoricky-prvy-zakon-chranenych-vodohospodarskych-oblastiach.html>
5
6
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látok, ktoré majú pôvod v ľudskej činnosti. Ciele pre podzemné vody boli v smernici nastavené
nasledovne:
• zabrániť alebo obmedziť vstup znečisťujúcich látok do podzemných vôd, zabrániť zhoršeniu stavu
všetkých útvarov podzemných vôd,
• dosiahnuť dobrý chemický stav a dobrý kvantitatívny stav útvarov podzemnej vody do roku 2015
(okrem zdôvodnených výnimiek) zvrátiť akýkoľvek významný trvalo vzostupný trend obsahu
znečisťujúcej látky v podzemnej vode.9
Smernica tiež upozorňuje na dôležitosť cezhraničnej spolupráce a koordinácie v rámci
spoločného cezhraničného povodia. Napríklad územie Slovenskej republiky spadá do dvoch
medzinárodných (cezhraničných) povodí. Ide o medzinárodné povodie Dunaja a Visly. Využívanie
vody a pôdy v jednej krajine môže ovplyvniť vodný stav za ich hranicami. 10 Práve preto pri plnení
zásad vyplývajúcich z rámcovej smernice o vodách je dôležitým aspektom spolupráca členských
štátov Európskej únie.
V podmienkach Slovenskej republiky bola rámcová smernica o vode transponovaná do
zákona o vodách.11
Na rámcovú smernicu o vode nadväzuje smernica Európskeho Parlamentu a Rady
2006/118/ES z 12. decembra 2006 o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality,
ktorej východiská majú na zreteli význam podzemných vôd pre zachovanie ekosystémov závislých
na podzemných vodách a rovnako využívanie podzemných vôd pre ľudskú spotrebu.
Smernica ustanovila osobitné opatrenia za účelom prevencie a regulácie znečisťovania
podzemných vôd a medzi tieto opatrenia zaraďuje najmä:
• kritériá pre hodnotenie dobrého chemického stavu podzemných vôd a
• kritériá pre identifikáciu a zvrátenie významných a trvalo vzostupných trendov a pre vymedzenie
počiatočných bodov zvrátenia trendov.12
Smernica sa dotýka taktiež oblasti environmentálnych záťaží, a to v článku 5 smernice, kde sa
zvýrazňuje potreba vykonať dodatočné hodnotenia trendov zo strany členských štátov za účelom
overenia, či sa kontaminačné mraky nešíria a nezhoršujú stav podzemných vôd a či nepredstavujú
riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie. Následne článok 6 upravuje opatrenia na zabránenie
alebo obmedzenie vstupu znečisťujúcich látok do podzemných vôd.
Cieľom smernice je predovšetkým zabezpečiť jednotnú ochranu podzemných vôd v rámci
Európskej únie a poskytnúť tak členským štátom priestor pre prijatie opatrení za účelom zlepšovania
stavu podzemných vôd a eliminovať znečisťovanie podzemných vôd spôsobené ľudskou činnosťou,
ktoré predstavuje práve prepojenie medzi EZ a znečisťovaním podzemných vôd.
Európska legislatíva tak síce neprijala smernicu, ktorá by komplexne riešila problematiku EZ,
avšak čiastočne zahŕňa túto problematiku do smerníc týkajúcich sa niektorých zložiek životného
prostredia. Samotné riešenie EZ, identifikáciu zodpovedného subjektu a sanáciu EZ ponechala
Európska únia na členských štátoch.
ZÁVER
Záverom možno konštatovať, že EZ majú tendenciu do značne miery ovplyvňovať kvalitu
podzemných vôd, čo sa neskôr môže odraziť aj na kvalite pitnej vody. V zmysle zachovania dobrého
stavu vôd by sme mali prihliadať na princípy uplatňujúce sa v práve životného prostredia, a to najmä
princíp prevencie, ktorý predstavuje všeobecný princíp s osobitným významom. Keďže v rámci
životného prostredia môže dochádzať k takým škodám, ktoré už nie je možné napraviť, je potrebné
takýmto situáciám predchádzať. Rovnako pri znečisťovaní podzemných vôd, ktoré sú využívané na
5

Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2000/60/EC ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre
opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva, čl. 4 ods. 1 písm. b)
10
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky: Orientácia, zásady a priority
vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2027. Slovenská agentúra životného
prostredia Slovenskej republiky, s. 37
11 Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
12 Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2006/118/ES o ochrane podzemných vôd pred
znečistením a zhoršením kvality čl. 1 ods. 1 písm. a) a b)
9
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zásobovanie obyvateľov pitnou vodou, pri rozsiahlych znečisteniach, ktoré môžu mať vplyv na ľudské
zdravie, je nevyhnutné zohľadniť princíp prevencie.13
Za prejav princípu prevencie sa považuje taktiež princíp predbežnej opatrnosti 14, ktorého
aplikácia má význam práve pri ochrane pred znečisťovaním podzemných vôd, kedy je lepšie prijať
preventívne ochranné opatrenia, ako prísť do štádia, kedy k znečisteniu už došlo a nápravné
opatrenia budú časovo aj finančne oveľa viac náročné, avšak najmä dochádza k poškodzovaniu
životného prostredia a negatívnym vplyvom na ľudské zdravie, ktoré niekedy už nie je možné zvrátiť.
Rovnako by malo platiť, že za poškodenie či zhoršenie stavu životného prostredia by mala byť
poskytnutá kompenzácia osobou, ktorá takéto poškodenie či zhoršenie stavu spôsobila. Práve túto
myšlienku vyjadruje princíp znečisťovateľ platí. Samotný vodný zákon v § 42 ods. 1 uvádza, že „ten,
kto spôsobí poškodenie povrchových vôd alebo podzemných vôd alebo prostredia s nimi súvisiaceho
(pôvodca poškodenia), je povinný vykonať opatrenia na nápravu alebo uhradiť s tým spojené
náklady.“ Rovnako je to pri EZ, kde zákon o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže
v § 3 ods. 2 a 3 ustanovuje, že „pôvodca je povinný zabezpečiť vypracovanie a realizáciu plánu prác
na odstránenie environmentálnej záťaže a je povinný uhradiť všetky náklady súvisiace s
vypracovaním a realizáciou plánu prác.“
V mnohých prípadoch je však náročné zistiť skutočného pôvodcu znečistenia alebo iného
poškodenia zložiek životného prostredia, a preto sa komplikuje aj proces uplatňovania princípu
znečisťovateľ platí.
Na základe uvedeného sa však domnievame, že by sa mal klásť väčší dôraz na vyššie
uvádzané princípy, a to aj v spojitosti s právami zakotvenými v Ústave Slovenskej republiky ako sú
právo na priaznivé životné prostredie, právo na včasné a úplné informácie o stave životného
prostredia a o príčinách a následkoch tohto stavu a tiež právo na ochranu zdravia, ktoré s touto témou
neodmysliteľne súvisia.
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NAKLÁDÁNÍ S VODAMI V KRKONOŠSKÉM NÁRODNÍM PARKU
V SOUVISLOSTI S UMĚLÝM ZASNĚŽOVÁNÍM
Karel Huneš
Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta
Abstrakt: Suché roky a vyšší teploty snižují zisky lyžařských areálů v Krkonoších. Nedostatek
přírodního sněhu se snaží jejich provozovatelé nahradit umělým sněhem. Roční spotřeba vody na
výrobu umělého sněhu v Krkonoších se rovná roční spotřebě třináctitisícového města. Na jedné straně
stojí byznys kolem zimních sportů a rekreace, který táhne ekonomiky většiny krkonošských středisek,
a na druhé křehký ekosystém hor.
Abstract: Dry years and higher temperatures reduce the profits of the ski resorts in the Krkonoše
mountains. The lack of natural snow is being replaced by artificial snow by their operators. The annual
consumption of water for the production of artificial snow in the Krkonoše mountains is equal to the
annual consumption of thirteen thousandth city. On the one hand, there is a business around winter
sports and recreation that pulls the economy of most of the Krkonoše resorts and the other fragile
mountain ecosystem.
Kľúčové slová: ochrana vod, povrchové vody, národní park, lyžařský areál
Key words: water protection, surface water, national park, ski center
ÚVOD
Klimatická změna sebou přináší výrazné změny v projevech počasí. Celkový pokles srážek
v průběhu roku i výrazné výkyvy teplot sebou nesou různá negativa. V horských oblastech projevy
klimatické změny znamenají především úbytek sněhu a kratší zimní sezónu. Lyžařská střediska se
snaží na klimatickou změnu reagovat nahrazováním přírodního sněhu, kterého je v posledních letech
nedostatek, sněhem technickým, který je vyráběn sněžnými děly. Voda pro technický sníh je čerpána
z povrchových vod – blízkých vodních toků a retenčních nádrží, vybudovaných právě pro potřeby
umělého zasněžování. Tento příspěvek si klade za cíl poukázat na vlivy technického zasněžování na
stav povrchových i podzemních vod v Krkonošském národním parku a rozpoutat na dané téma
odbornou diskuzi.
1

VÝSTAVBA LYŽAŘSKÝCH AREÁLŮ
Nejen technické zasněžování, ale také již samotná výstavba lyžařských areálů má určité vlivy
na povrchové a podzemní vody v bezprostředním okolí. Především musím poukázat na to, že již
samotným vytvořením průseku v horském svahu dochází k výrazným změnám odtokových poměrů
v dané lokalitě. V důsledku vytvoření takového průseku je výrazně narušena zádržná funkce lesa,
která by měla zabraňovat vznikům erozí a zadržovat vodu v krajině.1 Dalším problematickým projevem
samotné výstavby lyžařských areálů je, jak již bylo uvedeno výše, výrazná změna odtokových poměrů
v dané lokalitě.2
2

1

RIXEN C. & ROLANDO A. (eds) 2013: The impacts of skiing and related winter recreational activities
on mountain environments. Bentham Science Publishers Bussum. 236 str.
2 DAVID G. L. C., BLEDSOE B. P., MERRITT D. M. & WOHL E. 2009: The impacts of ski slope
development on stream channel morphology in the White River National Forest, Colorado, USA.
Geomorphology 103: 375–388.
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TECHNICKÉ ZASNĚŽOVÁNÍ A JEHO VLIVY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY
Na přelomu roku 2017 a 2018 proběhla doslova mediální smršť v souvislosti se zveřejněním
záměru ministerstva zemědělství na změnu vodního zákona, která má zavést zpoplatnění odběru
povrchových vod pro technické zasněžování.3 Pokud bychom měli uvést zásadní faktory ovlivňující
vodní poměry v souvislosti s technickým zasněžováním, jsou jimi především množství odebírané vody
pro sněžná děla, složení odebírané vody, která je dále sněžnými děly distribuována na horské svahy
a v neposlední řadě též samotné složení technického sněhu.
Skutečné celkové množství odebírané vody skiareály pro sněžná děla je v současné době
velkou neznámou. Lyžařská střediska tvrdí, že celkové množství povrchové vody odebírané pro
potřeby technického zasněžování činí cca. 3 mil. m 3 ročně.4 Nicméně správa Krkonošského
národního parku se opírá o čísla výrazně odlišná. Flousek uvádí, že vzhledem k počtu sněžných děl
v České republice, který se pohybuje mezi 5-7 tisíci, lze množství vody potřebné pro provoz sněžných
děl odhadnout zhruba na 42 mil. m3 ročně.5
Pokud se zaměříme na samotné složení odebírané vody používané pro sněžná děla, je taktéž
velkým rizikem technického zasněžování tzv. eutrofizace odebíraných vod, tedy její obohacení o
dusíkaté látky. Flousek uvádí, že tato eutrofizovaná voda může mít vliv na kvalitu pitné vody, kdy
např.: dle upozornění vodohospodářů byly koliformní bakterie, které se v eutrofizované vodě ve
vyšším množství vyskytují, zjištěny v přehradě Labská ve Špindlerově Mlýně i ve studních na
přilehlých svazích.6
Další velkou neznámou je složení samotného technického sněhu a jeho obohacování různými
aditivy, která mají umožnit výrobu technického sněhu i v teplejších dnech. I přes to, že toto
obohacování sněhu je na území Krkonošského národního parku aktuálním plánem péče zakázáno,
byla zjištěna přítomnost těchto látek ve vzorcích sněhu odebíraných z krkonošských lyžařských
areálů.7 Vliv těchto látek na životní prostředí spočívá především v další eutrofizaci vod, a tedy riziko
zhoršení kvality pitné vody v dané lokalitě.
3

PRÁVNÍ RÁMEC
Nakládání s podzemními i povrchovými vodami je v České republice regulováno zák. č.
254/2001 Sb., vodním zákonem, který vyžaduje pro odběr či vzdouvání povrchových vod dle ust. § 8
odst. 1 písm. a) povolení, které blíže upravuje podmínky pro dané odběry. Především se jedná o
maximální odebírané množství vody, kdy dodržování této povinnosti je dále předmětem kontroly.
Česká inspekce životního prostředí provedla v zimní sezóně 2016/2017 kontroly dodržování vodního
zákona. Bylo zjištěno, že téměř třetina lyžařských areálů porušila vodní zákon v souvislosti s oděrem
povrchových vod pro účely výroby technického sněhu, kdy se nejčastěji jednalo o překročení
maximálního možného množství odebírané vody, či dokonce odběr bez výše uvedeného povolení
vodoprávního úřadu.8
Výstavba lyžařských areálů, či jejich rozšiřování, může být dle zák. č. 100/2001 Sb. o
posuzování vlivů na životní prostředí, předmětem posuzování vlivů záměru na životní prostředí,
nicméně lyžařské areály dle tohoto právního předpisu spadají pod záměry dle kategorie II., kde toto
posuzování není prováděno obligatorně, nýbrž je nejprve provedeno zjišťovací řízení, ve kterém
příslušný správní orgán posuzuje, zda má daný záběr podléhat posuzování vlivů na životní prostředí.
Z dostupných informací na portálu cenia.cz, můžeme uvést, že většina skiareálů posuzování vlivů na
4

tisková zpráva Českého rozhlasu ze dne 3. 2. 2018 [online]. coe.int, 2018 [cit. 2018-04-18].
Dostupné
z:https://www.irozhlas.cz/ekonomika/zasnezovani-poplatek-povrchova-vodaskiarealy_1802031100_ako.
4 http://www.ahscr.cz/media/uploads/dokumenty_pdf/pr-zasnezovani-myty_a_realita-fin_1.pdf
5 FLOUSEK, Jiří. Vliv lyžování na horskou přírodu: shrnutí současných poznatků a stav v Krkonoších.
Opera Concortica 53. Vrchlabí 2016. s. 36-37.
6 FLOUSEK, Jiří. Vliv lyžování na horskou přírodu: shrnutí současných poznatků a stav v Krkonoších.
Opera Concortica 53. Vrchlabí 2016. s. 38.
7 FLOUSEK, Jiří. Vliv… s. 38
8 tisková zpráva České inspekce životního prostředí ze dne 20. 3. 2017 [online]. coe.int, 2017 [cit.
2018-04-18]. Dostupné z: http://www.cizp.cz/Temer-30-kontrolovanych-ski-arealu-porusovalo-vodnizakon-Padly-pokuty-za-bezmala-450-tisic-korun.html
3
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životní prostředí nepodléhá. Tuto skutečnost považuji tedy za značně problematickou, právě
vzhledem k možné kontaminaci pitné vody v souvislosti s přítomností dusíkatých látek, ale také
kupříkladu ke skutečnosti, že v případě kontrol odběrů vod pro zasněžování nejsou kontrolovány
minimální zůstatkové průtoky vodních toků, ale pouze aktuální odběr. Nedodržení minimálního
zůstatkového průtoku daného vodního toku sebou nese další rizika, a to především jeho možné
promrznutí a s tím spojený zásah do jeho ekosystému a taktéž riziko vysychání daného toku, kdy
tento není schopen regenerovat.
ZÁVĚR – MOŽNÁ ŘEŠENÍ?
Zůstává tedy otázkou, jaká řešení přijmout v souvislosti s technickým zasněžováním a jeho
vlivy na povrchové i podzemní vody. Novela vodního zákona připravovaná ministerstvem
zemědělství, která současné bezplatné odběry povrchových vod pro technické zasněžování
zpoplatní, není dle mého názoru šťastným řešením. Jediný efekt, který po zpoplatnění odběrů
nastane, bude výrazný nárůst cen skipasů v lyžařských střediscích, nikoliv hospodárnější nakládání
s vodami ze strany provozovatelů. Zamýšlím se, zda by nebylo vhodné převést lyžařské areály mezi
ty záměry, u kterých bude posuzování vlivů na životní prostředí vždy obligatorní a správní orgán se
bude muset vždy vypořádat s případnými vlivy i na vodní poměry v okolí areálu.
Dalším, možná pro někoho utopistickým řešením, které by bylo možné realizovat jako doplnění
výše navrhovaného, je zařazení lyžařských areálů v určitých lokalitách mezi záměry povolované dle
zák. č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci. Problematická je však v tomto řešení samotná povaha
posuzovaných zařízení, kdy zákon uvádí, že se jedná o taková zařízení, ve kterých probíhá
průmyslová činnosti, což jak známo lyžařská střediska nejsou. Výhodou integrovaného povolování
však je, že dané povolení může být uděleno na určitou dobu, po které budou vlivy daného zařízení
vyhodnoceny a mohou být přijata další opatření, k eliminaci vlivů daného zařízení na životní prostředí.
V současné době probíhá na území Krkonošského národního parku rozsáhlý výzkum
prováděný Výzkumným ústavem vodohospodářským, který má právě vlivy technického zasněžování
na povrchové a podzemní vody zmapovat. Již teď je však zřejmé, že technické zasněžování má určité
negativní vlivy jak na podzemní, tak na povrchové vody a domnívám se, že je třeba přijmout taková
legislativní řešení, aby tyto vlivy minimalizovány, jelikož vzhledem k ekonomickému významu
lyžařských středisek, nelze o jejich úplné eliminaci hovořit.
5
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THE OWNERSHIP AND USE OF WATER IN POLAND
Klaudia Cholewa, Katarzyna Zawada
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Abstract:
The paper analyses legal regulations concerning the ownership and water use in Poland. The aim is
to present the differences in the legal status of waters depending on the owner, especially according
to the recent changes in Polish Water Law Act. In January 2018, a new Water Law Act came into
force due to obligation of proper implementation of Directive 2000/60/EC of the European Parliament
and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of
water policy. The major changes concern inter alia water permit and other water control instruments.
Key words: ownership of water, polish law, water use.

1

INTRODUCTION
In January 1st 2018 a new Polish Water Law Act1 has come into force. It is the 5th Polish Water
Law Act in the XX century history2. It is a very extensive act with 574 articles (in comparison to the
previous water law act, which consisted of 220 articles). According to legislative materials “The
assumed scope of the reform of water management aims at introducing in the regulatory area of the
new Water Law instruments ensuring achievement of the Water Framework Directive objective, which
is full implementation of the catchment policy of water management fulfilling functional and safety
criteria and sustainable development, economic efficiency, sustainability of ecosystems and social
acceptance in accordance with the principle of sustainable water management, including the
economic use of water resources. It is therefore necessary to shape legal, organizational, financial
and technical solutions in water management that will ensure sustainable and sustainable socioeconomic development of the country, taking into account the economic needs of water use and
ensuring the availability of water resources of adequate quality and quantity” 3. The draft of the new
Water Law Act distinguished four basic areas of proposed changes in relation to the previous
regulations: 1) change in the legal and organizational structure of public administration bodies
competent in matters of water management; 2) financing of tasks in the field of water management;
3) ensuring complementarity in water charges policy; 4) supervision over water management4.
The water law reform prompted the authors to consider the issues of ownership and use of
water. In connection with significant changes in water law, it is worth considering the evolution of legal
regulations in this area, their current state and their future.
2
2.1

OWNERSHIP OF WATER
Status of water - historical background
Nowadays there are three basic models of ownership of waters in Europe: public (state)
ownership, community ownership and private ownership. The most common of these is the first one
and it is used amongst others in Germany, France, Russia, Italy, Spain, Poland and Slovakia. The
concept of private ownership of waters is established in United Kingdom and in Scandinavian
countries and the community ownership is for instance in Czech Republic and in the Netherlands5.

1

Dz.U. 2017 poz.1121, hereinafter reffered to as Water Law Act.
Previous acts in chronological order: Water Law Act of 19.09.1922 that came into force: 27.11.1922,
Water Law Act of 30.05.1962 that came into force: 12.12.1962, Water Law Act of 24.10.1974 that
came into force: 01.01.1975 and Water Law Act of 18.07.2001 that came into force: 01.01.2002.
3 Draft of Water Law Act, Sejm of VIIIth term of office, parliamentary printed matter no 1529.
4 Ibidem.
5 SOLLI, G. S.: Does ownership to water still matter? A peak into European models of ownership to
groundwater
resources
and
some
of
their
implications
2
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The foundations for this diversity can be traced back in Ancient Rome. The Romans classified
waters as:
 waters common to everybody (res omnium communes) – things that cannot be owned
by anyone and they can only be the object of rights of use , e.g. air;
 public waters (res publicae) – public waters owned by the state or municipality or
other public institutions;
 private waters – owned by private persons. The ownership of water was attached to
ownership of land6.”
The waters that could be the object of private ownership were ground waters, rainwaters and
minor water bodies. As far as flowing waters are concerned, they were initially res publicae, but over
time, private ownership of minor flowing waters was allowed.
There are several characteristics of Roman regulations concerning the ownership and use of
water. Firstly, the waters were divided into two basic categories: public and private waters. We can
also distinguish waters common to everybody. Secondly, the ownership of public waters and private
flowing waters was limited by the right of public use of waters (usus publicus). Thirdly, the public use
of water was regulated administratively but it was protected both with administrative and civil
instruments. And last but not least, the rights concerning use of water that exceeded usus publicus
and were established with administrative act were treated as civil rights and therefore protected by
civil law7.
Taking the above into consideration, it can be said that water law from its very beginning
combined civil and administrative regulations in a way that can also be seen in modern regulations (of
course to some extent).
The term “Ownership of water”
According to the generally accepted view of legal commentators, the ownership of water
cannot be identified with the right of ownership defined by civil law. The objects of property law are
things understood as tangible objects that are part of nature in its original or processed state that is
so separated that it can be treated as autonomous good8. Though water is definitely a part of nature,
it lacks the feature of separateness. As stated since ancient Rome “The corpus of water is capable of
being owned only by one who takes it into possession by appropriating it or capturing it from source9”.
Water escapes the classical notions of property law and requires special customized
regulations adapted to its character and special role as one of the strategic natural resources. Thus,
the issue of ownership of water must be regulated separately from civil law, and so it is. This matter
is governed comprehensively and separately in the Water Law.
There are a few distinguished features of the construction of ownership of water. To begin with,
it is important to emphasize the special status of water in legal system. Water is the subject of
independent legal relations that must be taken into consideration. Hence, the legislator adapts certain
classical civil law institutions to water and its legal status instead of trying to fit water into the framework
2.2

http://law.au.dk/fileadmin/Jura/dokumenter/forskning/EELF/Solli_Does_ownership_to_water_matter
_anymore-__oversendelse_EELF.pdf [Access: 20.04.2018].
6 The division is given by: CAPONERA, D. A.: Principles of Water Law and Administration. National
and international. 1st edition. A.A. Balkema: Rotterdam 1992, s. 66. We can also find the division of
waters into res nullus – things that cannot be owned by anyone and res communes – things owned
by everyone (See TRELEASE, F. J.: Government Ownership and Trusteeship of Water. In: California
Law
Review,
1957,
vol.
45,
issue
5,
p.
640
(https://scholarship.law.berkeley.edu/californialawreview/vol45/iss5/4/ [access: 7.04.2018]). About
classiffication of waters in Ancient Rome see also: GRZYBOWSKI, S. M.: Podstawowe zagadnienia
stosunków własności w systemie prawa wodnego. In: DYBOWSKI, T., GRZYBOWSKI, M.,
NOWAKOWSKI, Z.: Zagadnienia cywilistyczne prawa wodnego. Państwowe Wydawnictwo Naukowe:
Warszawa 1957, p. 23-27.
7 GRZYBOWSKI, S. M.: Podstawowe zagadnienia…, p. 26.
8 IGNATOWICZ, J., STEFANIUK, K.: Prawo rzeczowe. LexisNexis: Warszawa 2012, p. 19.
9 TRELEASE, F. J.: Government Ownership…., s. 640.
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of property law10. Furthermore, there are some right and obligations that are specific to water law and
not appear in property law11.
Ownership as defined in civil law is focused on rights of the owner. The ownership is a special
right that gives the owner full control over his property. According to article 140 of Civil Code 12 The
owner may, within the limits specified by statutory law and the general principles of social coexistence
and to the exclusion of other persons, use a thing in accordance with the socioeconomic purpose of
his right, and in particular may collect the fruits and other incomes from that thing. He may dispose of
that thing within the same limits. it is impossible to indicate the owner's rights enumeratively. The
attributes of property rights include:
 the right to use thing which consists of the right to own (ius possidendi), right to use and
collect fruits and other incomes (ius utendi et fruendi) and right to abuse (ius abutendi);
 the right to dispose of the thing which includes getting rid of the thing and right to charge
the thing13
At first glance, it can be notice that in terms of water ownership some of the above-mentioned
rights are impossible to execute to the extent as in property law. One of the most important restrictions
are the rules of water use. For example, the owner must endure that other people use his property in
accordance with the rules of common use of water and he is not entitled to actio negatoria. Of course
common use of water concerns public waters that are owned by the state or other public entities.
However, attention should be paid to the content of Article 32 paragraph 3 of Water Law Act, according
to which the municipal council has the possibility to extend the catalog of waters covered by the
common use of waters also for private waters. The right to dispose of thing is also limited. For example
according to article 211 of Water Law Act Inland flowing waters cannot be a subject to civil law
transactions, except for cases specified in the Act.
Unlike classical property law, water law focuses more on the obligations of water owners, not
necessarily their rights. Of course, water law regulates both rights and duties of the owner but strong
emphasis on the owner's responsibilities distinguishes ownership of water from ownership as defined
in civil law14. The primary responsibility of the water owner in accordance with article 226 of Water
Law Act is the obligation to maintain waters. The duties of the owner of water are regulated in many
different articles, e.g. article 231 of Water Law Act.
2.3

Ownership of water in Poland
After establishing what is the legal status of water and what does the ownership of water
actually mean, we can continue with analyzing the water ownership structure in Poland. The issue of
ownership is regulated in Division VI “Managing of State Treasury's Property”, Chapter 1 “Ownership
of water and the duties of owners” in Water Law Act of 2017.
According to the Polish law, waters can be owned either by the State Treasury or by legal or
natural persons. In terms of water ownership, waters are divided into two categories: public and private
waters. Public waters are the waters owned whether by the State Treasury or local government unit
(gmina, powiat, województwo 15). The term private waters is not explicitly expressed in the Water Law
Act, however, it can be derived from the regulations16.
In order to distinguish which waters can be private or public property, it is necessary to
present a statutory division of waters based on their physical properties. According to article 18 of
Water Law Act waters are divided into surface water and groundwaters. Surface waters consist of

RAKOCZY, B.: Własność wód w prawie polskim. In: Przegląd Prawa Ochrony Środowiska, 2013,
issue 1/2013, p. 13.
11 Ibidem.
12 Dz. U. z 2017r., poz. 459.
13 IGNATOWICZ, J., STEFANIUK, K.: Prawo rzeczowe…, p. 66-67.
14 RAKOCZY, B.: Własność wód…, p. 16; RAKOCZY, B.: The Concept of Water Law in the Polish
Legal System. In: Polish Yearbook of Environmental Law, 2016, no 6, p. 27.
15 In Poland there are three levels of local governement unit: gmina (municipality), powiat (country)
and województwo (voivodeship, province). All three are legal persons.
16 Art. 1 of first Polish Water Law Act of 1922 explicitly expressed that waters are either public or
private and stated that all waters are public, unless the provisions of the Act state otherwise.
10
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waters of the territorial sea, internal marine waters and inland surface waters, which are divided into
flowing and standing waters.
Surface waters
waters of the
territorial sea

internal marine
waters

inland surface
waters

flowing waters

standing waters

Graph 1: Division of waters
The definition of flowing waters is very vast. According to article 22 of Water Law Act inland
surface flowing waters include: 1) natural watercourses and sources from which these watercourses
originate; 2) lakes and other natural water reservoirs with continuous or periodic natural inflow or
outflow of surface waters; 3) artificial water reservoirs located in flowing waters; 4) the channels. As a
consequence, according to article 23 of Water Law Act inland standing waters are inland waters in
lakes and other natural water bodies not directly related, naturally, to surface inland flowing waters.
The provisions on inland standing waters are applied accordingly to waters located in the ground
depressions resulting from human activities that are not ponds.
All the waters, excluding inland surface standing waters, are owned by the State Treasury.
Only inland surface standing waters can be owned by other entities (both private and public).
According to article 214 of Water Law Act inland standing waters, water in the ditch and water in the
pond, which is not filled as part of water services, but only by rainfall or meltwater or groundwater,
located within the boundaries of the land property are the property of the owner of this property.
Sometimes it is very difficult to determine whether water should be regarded as flowing or
standing. In such cases the minister competent for water management is authorised to determine the
nature of the water concerned in a decision issued at the request of the owner of the land adjacent to
the waters (article 219).
It is also important to state that the Polish water law diversify the legal status of waters from
the legal status of land under waters, however, due to the extent of this issue, this matter has been
omitted in the paper. Nontheless, it can be indicated here that in accordance with article 216
paragraph 1 lands covered with inland flowing waters, territorial sea waters and marine internal waters
are the property of the owner of these waters, so they are owned by the State Treasury. Such lands
cannot be the subject to civil law transactions, except for cases specified in the Act. It is different in
the case of lands occupied by standing waters – they can be the subject to civil law transactions.
2.4

EXECUTION OF OWNER'S RIGHTS
The new Polish Water Law Act brought several changes in the scope of exercising ownership
rights in relation to waters owned by the State Treasury. Until December 2017, the ownership rights
to the waters of State Treasury were performer by:
 the minister for maritime economy - in relation to the waters of the territorial sea and the
internal sea waters together with the waters of the Gulf of Gdansk;
 Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (President of the National Board of
Water Management) in relation to waters important for shaping water resources and
flood protection, in particular groundwater and inland surface waters: a) in mountain
streams and their sources; b) in natural watercourses, from springs to the mouth, with
an average flow over the course of many years or more than 2.0 m 3 / s in the mouth
section; c) in lakes and artificial water bodies through which watercourses referred to in
point (a) pass. b; d) border; e) in inland waterways;
 the director of a national park - in relation to waters within the park's borders ( with some
exclusions)
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Wojewoda (marshal of the voivodship) - in relation to waters important for the regulation
of water relations for agricultural purposes, to improve the soil's production capacity and
to facilitate its cultivation, and in relation to other waters not mentioned above.
The division of competences between public authorities was quite complicated and detailed.
Since January 2018 there are only three entities that exercise water ownership right:
 Wody Polskie (Polish Waters) - in relation to inland flowing waters and groundwater,
excluding inland waterways of special transport importance;
 the minister for maritime economy - in relation to territorial sea waters and internal
sea waters;
 minister competent for inland waterways - in relation to inland waterways of special
transport importance.
Most of the waters that belong to the State Treasury are managed by Wody Polskie. It is a
brand new entity created to manage the Treasury property, and represent the State Treasury and
exercise its ownership rights in relation to waters and lands covered with water. Wody Polskie is a
legal person that consists of the following organizational units:
 Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (National Water Management Board);
 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (regional water management boards) in
Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gliwice, Kraków, Lublin, Poznań, Rzeszów, Szczecin,
Warsaw and Wrocław;
 Zarządy zlewni (management of watersheds);
 Nadzory wodne (water supervisions).
Partialy this new entity has absorbed and concentrated the existing structure of water
management. Polish waters have a very wide range of tasks which are regulated in article 240 of
Water Law Act. To exemplify, Polish Waters carry out some tasks in the field of flood risk management
and counteracting the effects of drought (eg create - in consultation with voivodeships - flood hazard
maps). Furthemore, Polish waters authorities issue water-law permits (including water permits), which
until 2018 was the competence of starosta, wojewoda (voivodship marshals) and directors of regional
water management boards.
It is a brand new structure, so it is a little bit too early to to assess how these solutions work
in practice, and above all whether they improve in any way the management of the state treasury
property or not. However, there is little doubt that in the near future this new entity will play a significant
role in the field of environmental law regulations.
3
3.1

REGULATION OF WATER USE IN POLAND
Definition and principles of water use
The described above structure of the water ownership that has been adopted in Poland
determines the shape of further regulations of water law. First of all, it is expressed in one of the most
important institutions of this area, which is the right to use of water. The importance of named legal
construct is that it serves both to guarantee protection of the water and to ensure the economic access
to it17. In consequence, it provides the owner of water with certain powers, but on the other hand, the
scope of ownership is subject to some limitations, as water is not a commercial product like any other
but, rather, a heritage which must be protected, defended and treated as such 18.
The institution of use of water is not a new concept in Polish water law. It was introduced in
1962 and since then it has been present in all following water acts. A similar one, although it was
named water usufruct, was even regulated by the Water Act of 1922 . The details vary, yet the general
idea remains the same. The extent of this paper does not allow to fully discuss every solution adopted
over time, so we will concentrate on the latest changes to this subject.
The new Water Law Act of 2017 devotes separate chapter to this topic (art. 29 - 36), however
it does not provide any definition of water use, although in the previous Water Law Act of 2001 some
explanation of this term was included. According to its art. 31, water use consists of existential use
of waters and economic use of waters. It was questioned, whether this meaning clarified the essence
of the institution, as its constituents could be understand very broadly, but they were not defined in
17

RAKOCZY, B.: Prawo wodne. Komentarz. LEX: Warszawa 2013, art. 31 [electronic access].
Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000
establishing a framework for Community action in the field of water policy.
18
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the text of the act. As a result, the doctrine of environmental law proposed other definitions. One of
the most interesting and universal was created by Jerzy Rotko, who wrote that the water use means
different activities aimed at benefiting from water directly or with the participation of it 19.
The concept of the use of water serves the aim of proper management of the waters - their
main characteristic is that they occur only in specific places, yet it is necessary to grant access to
them for the wide group of subjects20.
The Water Law Act imposes limitations concerning any form of the use of water in the art. 29,
due to which the water use cannot result in deteriorating the state of waters and ecosystems
depending on them, except cases determined by law. The water use in particular cannot violate
provisions of the river basin water management plan, result in water or water energy waste and it
cannot cause damage.
Regardless of them, also the general principle of sustainable development should be followed,
as art.1 of the Water Law Act states, that the Act governs water management according to
the principle of sustainable development, in particular formation and protection of water resources,
waters use and management of water resources.The special rule applies to the groundwater - it should
be used primarily in order to supply the population with drinking water.
The depart from those principles is acceptable only in the event of emergency. The art. 31
section 1 provides that it is allowed to use any water in the extent and time needed in case of fighting
serious breakdowns, natural disasters, fires or any other local danger, preventing from serious and
sudden danger, threatening people life or health or assets of substantial value, which cannot be
avoided in a different way.
3.2

Types of water use
The legislator has divided discussed institution into categories depending on the extent of using
of the water and also the potential impact on them when exercising specific activities 21. This division
differentiates the requirements needed to perform also in relation to qualities of the subject. According
to the Water Law Act, there are three types of water use: common, regular and specific.
The common use of water means, that If the Act doesn't provide otherwise, everyone has a
right to common use of public surface inland water, internal marine waters and territorial marine
waters. Common water use serves to satisfy personal needs, needs of households or agricultural
farms without applying any special technical installations, and also to relax, tourism, water sports and
amateur fishing defined by other regulations. Term ‘everyone’ means that possibility of common use
of water actually includes not only natural persons, but also legal persons and organizational units
with no legal personality – to the extent in which this kind of water use is in fact possible22. It should
be noted that common use of water concerns not the all kinds of water, but just the types mentioned
in the provision. The municipal council may introduce common use of water of other surface inland
waters and set admissible scope of it in the form of resolution (having the status of local law act). In
this case, the owner of this waters is entitled to reimbursement.
This form of water use has the greatest social significance and it can be accounted as public
subjective right23. It does not incur any fees or obligation to obtain any permission.
The second type of water use - regular water use - references solely to the owner of the land
on which the waters are present. The owner of the land has the right to regular water use of the waters
which are his property and also groundwater under his land. It is free from any fees and necessity to
receive any form of consent from the authorities. Nonetheless, the right to regular water use does not
entitle to carry out water installations without required water permit. Regular water use serves to
satisfy household and agricultural farm needs and it includes:
ROTKO, J.: Podstawy prawne gospodarki wodnej. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
"Copernicus": Wrocław 2006, p. 60.
20 RAKOCZY, B.: Ochrona własności wód a korzystanie z wód. In: WÓJCICKA, E. (red.): Jednostka
wobec władczej ingerencji władzy publicznej. Częstochowa 2013, p. 134. ISBN: 978-83-7455-362-9.
21
Ibidem, p. 133.
22 BIAŁEK M., CHOJNACKI D., GRABARCZYK T.: Opłaty za usługi wodne w nowym Prawie wodnym.
C. H. Beck: Warszawa 2018, p. 13-18.
23 KOBUS-OGRODNICZAK, K.I.: Korzystanie z wód - problemy prawne. Dom Organizatora: Toruń
2011, p. 51.
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abstraction of groundwater or surface water in the quantity that does not exceed 5 m3 per
day on a yearly average,
 injection of sewage to water or ground in the quantity that does not exceed 5 m3 per day
on a yearly average.
The specific water use is defined in a negative manner - specific water use means water use
outreaching the common and regular water use, including the activities stated in the Act. There is a
list of sixteen activities and among them are mentioned for example land and crops drainage, using
of water in ponds and ditches, injecting industrial sewage to sewers installation that are the property
of other subjects, performing building works or constructing building objects permanently attached to
the land on the real estate which surface exceeds 3500 m2 that influence natural ground retention on
the over 70% of area of this estate by excluding it from the biologically active surface, if there is not
any open or closed canalization system.
The specific water use requires obtaining water consent and usually paying some fee. At
present, in Polish law there are four types of water consent: water permit, water notification, decision
in cases defined by the Act and water assessment. This form of water use has the greatest economical
meaning in practice.
In the chapter about water use provisions concerning water services were introduced. It is not
a new institution, however in the previous Water Law Act the regulation was very limited. Water
services were mentioned in the section 5 of art.1, according to which water management is based on
the principle of recovery of the water services costs, including environmental and resource costs,
although other regulations were placed among the articles concerning water and environmental
programme. In currently binding Act, the regulation has been seriously extended and now the term
water services is mentioned in the Act for 120 times24. This situation may be a result of adjusting the
law to Directive, which art. 2 point 39 states that water use means water services with any other
activity identified under art 5 and annex II having impact on the status of water. It is questionable
whether in Polish law it is a form of water use or rather some other kind of water usage25.
The aim of water services include providing households, public subjects and subjects
conducting economic activity with possibility to use water, which exceeds the scope of common,
regular and specific water use. Water services include:
 abstraction of the surface or ground waters,
 impoundment, storage or retention of the surface and ground water and use of it,
 permanent drainage of the land, building objects, excavations and mining plants.
 discharging the abstracted and unused waters to waters or ground.
4

CONCLUSION
In conclusion, the core of current regulations concerning ownership of the water derives from
Ancient Rome. The structure of water ownership is based on both civil and administrative instruments
and it differs significantly from “ownership” as defined in civil law. Water law creates its own specific
understanding thereof. The rights of the owner are restricted, without limitation, by the rights of water
use. In contrast to the civil concept of ownership, water law focuses on the duties of the owner rather
than his rights.
The division into waters public and private is crucial to determine the scope of ownership
rights to these waters. In Poland, most of the waters are the property of the State Treasury and they
are excluded from trading. Only inland surface standing waters can be owned by other entities than
the State. Since January 2018 the water owned by the State Treasury are being managed by the new
entity Wody Polskie.
The institution of water use is a consequence of the structure of the water ownership. Its
objective is both to grant wider access to water and to protect it. The right of water use is divided into
three categories: common, regular and specific water use. They are distinguished according to the
qualities of the subject and the extent of exercised impact on waters.
The new regulations have been binding just for a few months and we cannot predict how
they will work. The time shall tell.

24
25

BIAŁEK M., CHOJNACKI D., GRABARCZYK T.: Opłaty za usługi wodne…, p.13-18.
Ibidem.
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KLIMATICKÁ ZMENA A VODA
Matúš Michalovič
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Autor v článku rozoberá vplyv klimatickej zmeny v rôznych oblastiach súvisiacich s vodou.
Primárne pozornosť je venovaná slovenskej právnej úprave v tejto oblasti. Pozornosť je venovaná aj
malým vodným elektrárňam ako zdrojom energie z obnoviteľných zdrojov energie.
Abstract: The author discusses the impact of climate change in various water-related areas. Primary
attention is given to the legislation of the Slovak Republic in this area. Attention is also paid to small
hydropower plants as a source of energy from renewable energy sources.
Kľúčové slová: Klimatická zmena, ochrana vôd, adaptácia
Key words: Climate change, water protection, adaptation
ÚVOD
Voda predstavuje nesmierne dôležitý zdroj pre ľudstvo, vytvára a udržiava hospodársku
a sociálnu prosperitu. Takisto predstavuje kľúčový prvok prírodných ekosystémov a regulácie klímy.
Až 71 percent zemského povrchu je pokrytých vodou, pričom oceány predstavujú celkovo približne
96 percent všetkej vody na Zemi. Treba však upozorniť, že táto voda nie je vhodná na konzumáciu
vzhľadom na jej slanosť. Celkové zásoby pitnej vody teda predstavujú len necelé štyri percentá
všetkej vody na Zemi, pričom z toho sú približne 2 percentá vo forme ľadovcov, ľadu a snehu.1
Medzivládny panel o zmene klímy vo svojej piatej správe uviedol, s 95 percentnou istotou, že
hlavnou príčinou klimatickej zmeny sú ľudia a ich činnosť.2 O aktuálnosti problémov spojených so
zmenou klímy svedčí najnovšia Správa o globálnych rizikách 2018. Správu každoročne vypracováva
a zverejňuje Svetové ekonomické fórum, ktoré za tri z piatich globálnych rizík z hľadiska
pravdepodobnosti pre rok 2018 označilo okolnosti súvisiace so zmenou klímy. 3 Vplyv klimatickej
zmeny na vodu je pozorovateľný vo viacerých oblastiach. Jeden z globálne najzávažnejších
problémov vzhľadom na vodu je zohrievanie oceánov a morí, s čím súvisí postupné topenie ľadovcov
a stúpanie hladín morí a oceánov. Klimatická zmena taktiež spôsobuje nárast obsahu vodnej pary
v atmosfére, ktorá sa v atmosfére prejavuje ako jeden z najvýznamnejších skleníkových plynov
a následne prispieva k zvyšovaniu globálnej teploty.4 Ďalšími významnými zmenami v dôsledku
klimatickej zmeny sú najmä meniace sa zrážkové modely. S nimi súvisí zmena intenzity zrážok
a následné záplavy, znižovanie snehovej pokrývky, zmeny v pôdnej vlhkosti a odtoku vody
z jednotlivých častí životného prostredia.5 Na druhej strane zmena klímy spôsobuje aj extréme
horúčavy, a to najmä počas letných mesiacov, čo je spojené s nedostatkom vody a suchom. V tejto
súvislosti treba poukázať na správu Európskej environmentálnej agentúry o stave vôd, ktorá uviedla,
1

Wikipedia [online] <www.en.wikipedia.org/wiki/Water> Navštívené dňa 3. 4.2018.
STOCKER, T. F. et al.: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2013: The Physical Science
Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel
on Climate Change, 2013. p. 5.
3
World
Economic
Forum:
Global
Risk
Report
2018.
2018.
[online]
<http://www3.weforum.org/docs/WEF_GRR18_Report.pdf> Navštívené dňa 3. 4.2018.
4 PHILANDER, S. G.: Encyclopedia of global warming and climate change. Second edition. SAGE,
2013. p. 1519.
5 BATES, B. C., KUNDEZEWICZ, Z. W., WU, S. a PALUTIKOF, J. P.: Climate Change and Water.
Techical Paper of the Integovernmetal Panel on Climate Change, IPCC Secretariat, Geneva, 3 s.
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že možno predpokladať, že polovica povodí krajín Európskej únie bude v roku 2030 postihnutých
suchom a s ním súvisiacim nedostatkom vody.6
Výrazný vplyv klimatickej zmeny je pozorovateľný v nadväznosti na vodu aj v energetike.
Zvyšovanie priemernej teploty spojené s extrémnymi výkyvmi počasia, ako búrky, suchá a striedajúce
sa obdobia vysokej a nízkej vody môžu negatívne ovplyvniť prevádzku zariadení na premenu energie,
jej dopravu a zásobovanie. Takisto nedostatok vody alebo jej zvýšená teplota môže negatívne
ovplyvniť výrobu elektriny v tepelných a jadrových elektrárňach, kde je voda jedným z rozhodujúcich
faktorov. Následkom nedostatku vody môže byť zníženie výkonu v týchto zariadeniach alebo
vznesenie požiadaviek na zvýšenie teploty vypúšťanej vody. Nedostatok vody môže ovplyvniť
pestovanie energetických plodín, čo môže spôsobiť ich nedostatok, respektíve ich vyššiu cenu. 7
PRÁVNA ÚPRAVA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Voda má nesmierne množstvo dôležitých funkcií v živote človeka, ale aj v celom ekosystéme.
V slovenskej právnej úprave sa dôležitosť vody odzrkadlila predovšetkým v zákone č. 364/2004 Z. z.
o vodách (ďalej len „vodný zákon“).8 Tento zákon v ustanovení § 1 ods. 1 hovorí o vode ako o životne
dôležitej zložke životného prostredia, ktorá je nenahraditeľnou surovinou a prírodným bohatstvom.
Tak isto vyzdvihuje strategický význam vody pre bezpečnosť štátu, a upozorňuje, že nedostatok vody
môže spôsobiť ohrozenie života a zdravia obyvateľstva alebo ohroziť plnenie základných funkcií štátu.
Na základe ustanovenia zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí je voda vymedzená ako jedna
zo základných zložiek životného prostredia.9 Na základe ustanovenia § 7 toho istého zákona je voda
považovaná za prírodný zdroj.
O dôležitosti ochrany vody svedčí aj legislatívna činnosť slovenského ústavodarcu v poslednej
dobe, keď v roku 2014 prijal významnú (z pohľadu ochrany vody) novelu Ústavy Slovenskej republiky
vo forme ústavného zákona č. 306/2014 Z. z. ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky
č. 406/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Prostredníctvom tohto ústavného zákona sa do článku
4 Ústavy Slovenskej republiky10 doplnil odsek 2 v nasledujúcom znení: Preprava vody odobratej
z vodných útvarov nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky cez hranice Slovenskej republiky
dopravnými prostriedkami alebo potrubím sa zakazuje; zákaz sa nevzťahuje na pitnú vodu a prírodnú
minerálnu vodu balenú do spotrebiteľských obalov na území Slovenskej republiky a poskytnutie
humanitárnej pomoci a pomoci v núdzových stavoch. Podrobnosti o podmienkach prepravy vody na
humanitárnu pomoc a pomoc v núdzových stavoch ustanoví zákon.11 Pri štúdiu dôvodovej správy
k predmetnému ústavnému zákonu je možné postrehnúť, že jedným z dôvodov prijatia tejto právnej
úpravy bola aj obava o vplyv klimatickej zmeny na vodu na území Slovenskej republiky. Ústavodarca,
uvedomujúc si citlivú dispozíciu vody k zraniteľnosti a z dôvodu nastupujúcej klimatickej zmeny a jej
predpokladaným negatívnym dopadom na životné prostredie vyjadril nevyhnutnosť ochrany,
udržovania a zachovávania vody ako vzácnej a nenahraditeľnej suroviny. Zároveň vyjadril, že vplyvy
na vodu v dôsledku klimatickej zmeny budú v budúcnosti ešte omnoho výraznejšie.12 Napriek
informáciám a názorom, že týmto ústavným zákonom bola voda povýšená na ústavnú hodnotu sa mi
nedá s týmto súhlasiť. Perfektné vysvetlenie uvádza Michal Maslen vo viacerých svojich
2

Koncepcia na ochranu vodných zdrojov Európy, Kom (2012) 673 final.
Výskumný ústav dopravný: Posúdenie klimatických zmien – tvorba metodiky a zakomponovanie
posudzovaní dopadov na zmeny klímy infraštruktúrnych plánov/projektov do existujúcich procesov na
národnej
úrovni.
Záverečná
správa.
2015.
[online]
<www.telecom.gov.sk/index/open_file.php?file=doprava/dopinfra/program/Dokumenty/fondyeu2014
2020/ZmenaKlimy/Posudenie_klimatickych_zmien_metodika.pdf> Navštívené dňa 3.4.2018.
8 Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
9 Ustanovenie § 2 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov.
10
Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Ústava
Slovenskej republiky“).
11 Ustanovenie čl. 4 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
12 Všeobecná časť dôvodovej správy k ústavnému zákonu č. 306/2014 Z. z. ktorým sa dopĺňa Ústava
Slovenskej republiky č. 406/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
6
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publikáciách.13 Ústavnú ochranu vody odvodzuje z ústavného zákona č. 227/2002 Z. z., ktorý zakotvil
povinnosť Slovenskej republike vykonávať štátnu moc s cieľom zachovávať mier a bezpečnosť štátu,
najmä...chrániť život a zdravie osôb, základné práva a slobody, majetok a životné prostredie.14
Pričom vzhľadom na toto ustanovenie v spojení s ustanovením čl. 4 Ústavy Slovenskej republiky
možno odvodiť, že ústavnú povinnosť Slovenskej republiky chrániť svoj majetok (kde zaraďujeme aj
vodu) sme v slovenskom právom poriadku mali už pred prijatím ústavného zákona č. 306/2014 Z. z.
ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 406/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
V oblasti klimatickej zmeny Slovenská republika prijala viacero koncepčných nástrojov pričom
za najhlavnejší je možné považovať Stratégiu adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé
dôsledky zmeny klímy.15 Táto stratégia uvádza, že: Kľúčom pre úspech všetkých adaptačných
stratégií a plánov bude, akým spôsobom zabezpečia ochranu a zníženie strát pre vodné zdroje.
Okrem tohto obsahuje výpočet navrhovaných adaptačných opatrení pre oblasť vodného
hospodárstva ako napríklad: výstavba, údržba, oprava a rekonštrukcia vodných stavieb; integrované
využívanie vodných zdrojov; výstavba, údržba, oprava a rekonštrukcia ochranných hrádzí
a protipovodňových línií pozdĺž vodných tokov a rôzne ďalšie. Ako ďalšie koncepčné dokumenty na
tomto úseku je možné označiť Vodný plán Slovenska, ktorý predstavuje základný kameň vodnej
politiky v Slovenskej republike. Tento bol vypracovaný z dôvodu prijatia novej právnej úpravy na
úrovni Európskej únie, ktorá v roku 2000 prijala smernicu 2000/60/ES Európskeho parlamentu, ktorou
sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva. Vodný
plán Slovenska v spojení s plánmi manažmentu povodí predstavujú komplexný systém plánovania
vodného hospodárstva v Slovenskej republike. Celá vodohospodárska politika Slovenskej republiky
bola koncipovaná ako súbor zásad, priorít a nástrojov na stanovenie efektívnych opatrení, ktorých
správna aplikácia povedie k dosahovaniu environmentálnych cieľov. Tieto by mali smerovať
k zabezpečeniu ochrany vôd a ich trvalo udržateľného využívania do roku 2021, resp. 2027.
Ďalším koncepčným nástrojom je dokument nazvaný Orientácia, zásady a priority
vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2027. 16 Aj tento dokument reflektuje problém
klimatickej zmeny, keď uvádza, že práve v súvislosti s ňou sa predpokladá, že môžu nastať regionálne
a časové disproporcie medzi nárokmi na vodu a disponibilnými zdrojmi vody. Dôležitým faktorom
ovplyvňujúcim hydrologický režim je okrem zmeny klímy aj vplyv človeka a antropogénne aktivity vo
využívaní krajiny, nárast urbanizácie a s tým súvisiace zmeny odtokových pomerov. 17 Okrem toho je
významnou časťou tohto dokumentu je 12 základných nástrojov, ktoré majú slúžiť na dosahovanie
stanovených environmentálnych cieľov. Jedným z týchto nástrojov má byť práve posilnenie
odolnosti vodného hospodárstva voči negatívnym dôsledkom zmeny klímy. Avšak, tak ako
uvádza samotný dokument, tieto základné nástroje bude treba doplniť o presnejšie definované
nástroje, ktoré by mali vyplynúť z preukázaných opatrení.
V právnom poriadku Slovenskej republiky je oblasť vodného hospodárstva upravená
predovšetkým dvoma zákonmi. Prvým z nich predstavuje všeobecnú právnu úpravu v tejto oblasti a je
ním už spomínaný vodný zákon. Cieľom tohto zákona je predovšetkým všestranná ochrana vôd
vrátane vodných ekosystémov a vôd priamo závislých ekosystémov v krajine; zachovanie a prípadné
zlepšenie stavu vôd; a účelné, hospodárne a trvalo udržateľné využívanie vôd. Druhým významným
predpisom v tejto oblasti je zákon o ochrane pred povodňami.18 Práve prostredníctvom tohto zákona
sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponovala Smernica Európskeho parlamentu a
Rady 2007/60/ES z 23. októbra 2007 o hodnotení a manažmente povodňových rizík. Domnievam sa,

MASLEN, M.: Právna úprava starostlivosti o vody v Slovenskej republike. Praha: Leges, 2017.
41 s.; MASLEN, M.: Voda ako ústavnoprávna hodnota. In: České právo životního prostrědí. Česká
společnosti pro právo životního prostředí, číslo 39/2016. 32-63 s.
14 Ustanovenie § 1 čl. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny,
vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.
15 Schválená uznesením vlády Slovenskej republiky č. 148/2014.
16
Schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 33/2015.
17 Orientácia, zásady a priority vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2027. [online]
<www.minzp.sk/files/sekcia-vod/orientacia-zasady-priority-vodohosp-politiky-sr-do-r-2027.pdf>
Navštívené dňa 3.4.2018.
18 Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.
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že práve tieto dva zákony budú musieť byť v budúcnosti zmenené a doplnené aby reflektovali
nebezpečenstvo, ktoré predstavuje klimatická zmena.
ZÁVER
Cieľom príspevku bolo poukázať na nebezpečné vplyvy zmeny klímy na vodu a vodné
hospodárstvo vo všeobecnosti. Našťastie, Slovenská republika, vzhľadom na svoje geografické a iné
významné prírodné podmienky by nemala byť postihnutá extrémne negatívnymi následkami
klimatickej zmeny, no napriek tomu sa za posledných 150 rokov Slovensko oteplilo približne o dva
stupne. To sa však môže ľahko zmeniť, ak medzinárodné spoločenstvo alebo Európska únia zlyhajú
v boji proti klimatickej zmene alebo v prípade, ak sa Slovenská republika nezačne zaoberať týmto
problémom aktívnejšie. Samozrejme, Slovenská republika takisto bude musieť vyvinúť aktivitu na
tomto úseku, aby sa všeobecné nástroje stanovené v jednotlivých koncepčných nástrojoch pretavili
do konkrétnych nástrojov slúžiacich na dosahovanie stanovených cieľom. V rámci tejto problematiky
by som rád poukázal ešte na možnosť riešenia viacerých problémov opatrením zameraným na
zintenzívnenie budovania malých vodných elektrární (ďalej aj ako MVE). Toto riešenie prináša mnoho
výhod. Predovšetkým by sa tým zabezpečila decentralizácia energetickej infraštruktúry, ktorá môže
byť ohrozená práve klimatickou zmenou. Decentralizácia môže viesť k vyššej bezpečnosti dodávok
energie.19 Samozrejme, vyšším počtom MVE by sa zvýšil podiel energie z obnoviteľných zdrojov
energie, kde má v súčasnosti Slovenská republika značné nedostatky. V súlade s legislatívou
Európskej únie by Slovenska republika mala dosiahnuť štrnásť-percentný podiel obnoviteľných
zdrojov na konečnej hrubej spotrebe energie. Mierne alarmujúcou je informácia zverejnená tento rok,
kde Slovenská republika dosiahla medziročný pokles tohto podielu medzi rokmi 2015 a 2016
o 0,9 %, čo predstavuje najväčší pokles vyjadrených v percentuálnych bodov.20 Stratégia
energetickej bezpečnosti SR uvádza, že potenciál vhodný pre malé vodné elektrárne je využitý len na
cca 25 %.21 Jednou z úloh podľa tejto stratégie, ktorá bola uložená ministrovi životného prostredia,
bolo vypracovať a predložiť na rokovanie vlády návrh koncepcie využitia hydroenergetického
potenciálu vodných rokov Slovenskej republiky na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov energie.22
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky splnilo túto povinnosť vypracovaním
Koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030. 23 V tomto
dokumente identifikovali súhrnne 625 riečnych profilov vhodných pre MVE. Z týchto bolo 368
označených za technicky využiteľných pre výstavbu MVE v budúcnosti. Toto by teoreticky znamenalo,
že na Slovensku sa do roku 2030 postaví alebo minimálne sa začne stavať obdivuhodný počet MVE.
Toto sa však zmenilo v roku 2017, keď bol schválený návrh aktualizácie koncepcie využitia
hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030.24 Táto aktualizácia priniesla
negatívnu správu, keď týchto 368 riečnych profilov ostalo len 58 vhodných pre vybudovanie MVE. Pri
vhodne zvolenom charaktere a forme MVE, tieto môžu prípadne slúžiť aj ako zásobárne pitnej vody.
Samozrejme je potrebné si uvedomiť aj to, že takéto stavby neprinášajú iba úžitok, ale predstavujú aj
hrozbu pre životné prostredie. Z tohto dôvodu podľa môjho názoru nie je vhodným spôsobom ako
dosahovania vyšší počet MVE znižovaním kritérií pri ich povoľovaní ich výstavby. Ich budovaniu by
mal predchádzať proces posudzovania návrhov strategických dokumentov, ako aj proces
posudzovania vplyvu na životné prostredie, ktorých právnu úpravu predstavuje zákon č. 24/2006 Z.
z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Po splnení zákonných podmienok by výstavba MVE malo byť podporované
prostredníctvom štátu. Pomôcť by mohla byť poskytovaná rôznymi príspevkami alebo úľavami
v niektorých poplatkoch, prípadne poskytovanie odbornej pomoci potenciálnym stavebníkom.
Slovensko má samozrejme veľký potenciál aj v získavaní elektrickej energie z iných obnoviteľných
zdrojov, akými sú veterná energia a geotermálna energia.
3

Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, 54 s.
EUROSTAT: Renewable energy statistics. [online] <http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Renewable_energy_statistics> Navštívené dňa 3.4.2018.
21 Schválená uznesením vlády Slovenskej republiky č. 732/2008.
22 Úloha B.4 Stratégie energetickej bezpečnosti SR.
23 Schválená uznesením vlády Slovenskej republiky č. 178/2011.
24 Schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 12/2017.
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PROBLEMATIKA KONTROLY ŽUMP Z POHLEDU
OMBUDSMANA
Marie Poláčková, Pavel Půček
Kancelář veřejného ochránce práv, Česká republika
Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Abstrakt: Příspěvek je zaměřen na vybrané právní aspekty a otázky související s problematikou
akumulace odpadních vod v bezodtokových jímkách (žumpách), s důrazem na možné úniky těchto
vod do okolí. Pozornost bude věnována rovněž vztahům a pravomocem jednotlivých správních
orgánů v dané oblasti. Jádrem příspěvku je pak konkrétní kauza šetřená veřejným ochráncem práv,
která se týkala způsobu provedení kontroly funkčnosti žumpy a zneškodňování odpadních vod. Cílem
je zhodnotit současnou právní úpravu v oblasti ochrany vod spojenou s vymezeným tématem
a poukázat i na některé připravované změny vodního zákona s tím související.
Abstract: The Article focuses on the selected legal aspects related to the matters of accumulation of
waste and sewage waters in cesspools with no direct outlet pipe connection to the sewage disposal
system. Attention is paid to the relationship among individual bodies of public administrations and
their scope of authority in the concerned area of control. The core of the Article is a specific case
inquired into by the Public Defender of Rights concerned with the manner in which the inspection of
an effective operation of a cesspool and disposal of waste and sewage waters was conducted. The
aim is to summarize currently applicable laws and legal provisions and to point out certain
amendments to the existing law that are at the stage of preparation.
Klíčová slova: ochrana vod, odpadní vody, stavba, žumpa, kontrola.
Key words: protection of waters, water and sewage waters, cesspool, inspection.
ÚVOD
V praxi se lze často setkat s případy, kdy způsob zneškodňování odpadních vod ze staveb
určených pro bydlení (zejména u staveb rodinných domů) probíhá ve formě jejich akumulace
v bezodtokových jímkách (žumpách) a následném vyvážení a likvidaci v souladu s právními předpisy.
Tento způsob zneškodňování odpadních vod však s sebou přináší nemalé riziko ohrožení vodních
zdrojů, spočívající v možných únicích těchto vod do okolí žump. Existuje zde proto reálné nebezpečí
ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod. Důvodem úniků odpadních vod ze žump mohou
být především problémy stavebně-technického charakteru, spojené s netěsnostmi či jinými
konstrukčními vadami žump.
Důsledná a zejména účinná ochrana vodních zdrojů je proto ve vztahu k dále popisovaným
případům více než žádoucí. Úvahy nad jejím zajištěním a právním režimem dle vodního zákona1, ale
i dalších souvisejících právních předpisů, jakož i vybrané právní aspekty spojené s problematikou
akumulace odpadních vod v žumpách, jsou předmětem tohoto příspěvku.
Impulzem ke zpracování příspěvku se stala konkrétní kauza šetřená veřejným ochráncem
práv.2 Ta se týkala posouzení postupu správních orgánů při kontrole žumpy v režimu kontrolního
1

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
2 Blíže viz zpráva o šetření zástupce veřejné ochránkyně práv ze dne 13. 11. 2017, sp. zn.
5867/2016/VOP/MPO. In: Evidence stanovisek ombudsmana. Veřejný ochránce práv [online]. Brno:
Kancelář
veřejného
ochránce
práv
[cit.
6.
4.
2018].
Dostupná
z:
http://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/5746.
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řádu3 a způsobu zneškodňování odpadních vod v ní akumulovaných. Tato kauza, která je veřejně
dostupná v Evidenci stanovisek ombudsmana (tzv. „ESO“), je tak jádrem celého příspěvku.
U případů spojených s touto problematikou se velmi často vyskytuje i nesprávná aplikační
praxe, kdy správní orgány v rozporu s principy dobré správy4 nepostupují dle jedné ze základních
zásad jejich činnosti, zakotvené v úvodních ustanoveních správního řádu5. Tou je zásada vzájemné
spolupráce správních orgánů6. Pozornost proto bude věnována i vztahům a pravomocem jednotlivých
správních orgánů v dané oblasti, tj. správních orgánů působících v režimu vodního zákona, ale též
dalšího (obecného) právního předpisu, kterým je stavební zákon7.
Je třeba zdůraznit, že cílem příspěvku není provedení komplexního výčtu všech možných
aspektů spojených s problematikou akumulace odpadních vod v žumpách, ale uvedení vybraných
úvah a hodnocení současné právní úpravy v oblasti ochrany vod, dotýkajících se vymezeného
tématu. Poukázáno bude i na některé aktuálně připravované změny vodního zákona de lege ferenda,
které do popisované problematiky mohou vnést významné změny.
STRUČNÝ POPIS KAUZY POSUZOVANÉ OCHRÁNCEM
Česká inspekce životního prostředí (dále „ČIŽP“) obdržela podnět, ve kterém vlastník
sousední nemovitosti poukazoval na to, že jímka, blíže určená v podnětu, může být netěsná a že z ní
mohou unikat odpadní vody do okolí. ČIŽP na základě tohoto podnětu provedla kontrolu. Při kontrole
byla jímka téměř zaplněna odpadními splaškovými vodami, takže ČIŽP nebyla schopná prověřit její
stav. Vlastník jímky nedoložil ČIŽP doklad o vyvážení jímky a uváděl, že odpadní vody likviduje
vlastním fekálním vozem.
Pro dokreslení skutkového stavu je vhodné uvést, že ČIŽP řešila podnět na nezákonnou
likvidaci odpadních vod u vlastníka žumpy opakovaně. Jednalo se o jímku vybudovanou v 70. letech
minulého století, ke které se nedohledala stavební dokumentace ani doklad o její kolaudaci.
Z protokolu o kontrole nevyplynulo, že by ČIŽP při kontrole zjistila nějaké nedostatky či zjevné
porušování vodního zákona. Zároveň však do protokolu uvedla, že vzhledem ke stáří jímky požaduje
splnit opatření k nápravě spočívající v předložení dokladu o zkoušce těsnosti jímky.
Vlastník žumpy doklad o provedení zkoušky těsnosti nakonec ČIŽP předložil, ačkoli s touto
povinností nesouhlasil. Proto se také obrátil na veřejného ochránce práv.
Předmětem šetření ochránce byl postup ČIŽP v tom směru, zda mohla po vlastníkovi žumpy
požadovat doložení zkoušky těsnosti jímky, i když z protokolu o kontrole vyplývalo, že neshledala
zjevné porušení vodního zákona. Předmětem šetření byla také otázka, zda lze prostřednictvím
protokolu ukládat opatření k nápravě.
2

VYBRANÉ OTÁZKY A ÚVAHY SPOJENÉ S KONTROLOU ŽUMP NA ÚSEKU VODNÍHO
ZÁKONA
Podle § 38 odst. 6 vodního zákona platí, že ten, kdo akumuluje odpadní vody 8 v bezodtokové
jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo
podzemních vod. Na výzvu vodoprávního úřadu nebo ČIŽP je dále povinen prokázat jejich
zneškodňování v souladu s tímto zákonem.
ČIŽP a vodoprávní úřady vykonávající státní správu v oblasti ochrany vod tedy podle
kontrolního řádu kontrolují, zda odpadní voda akumulovaná v jímce neuniká do okolí a není tak
ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod.
3

Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.
Blíže viz Principy dobré správy. Veřejný ochránce práv [online]. Brno: Kancelář veřejného ochránce
práv [cit. 6. 4. 2018]. Dostupné z: http://www.ochrance.cz/stiznosti-na-urady/principy-dobre-spravy/.
5 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
6
Viz § 8 odst. 2 správního řádu.
7 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
8 V případě pochybnosti o tom, zda jsou v jímce akumulovány odpadní vody, či nikoliv, rozhoduje
vodoprávní úřad (§ 38 odst. 13 vodního zákona).
3
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Aby ČIŽP či vodoprávní úřad mohly posoudit, jak osoba plní povinnosti dané vodním zákonem,
musí nejdříve zjistit skutečný stav věci.9 Teprve tehdy je možné učinit závěrečná kontrolní zjištění
a kontrolu ukončit a vyhodnotit, zda došlo k porušení některé z povinností, kterou by měla
kontrolovaná osoba plnit.
Účelem kontroly je zjistit, zda akumulované odpadní vody z jímky unikají, či nikoli. V praxi
se často postupuje tak, že kontrolovaná osoba předloží doklady o vyvážení žumpy za určité období.
Z nich by mělo být minimálně zřejmé, kdy k vývozu odpadních vod došlo a v jakém množství. Pokud
ČIŽP či vodoprávní úřad zná i objem žumpy, účel užívání nemovitosti, které žumpa slouží, a počet
osob, které nemovitost užívají, nebo množství odebrané pitné vody, může si porovnáním zmíněných
údajů učinit úsudek, zda interval vyvážení jímky odpovídá charakteru užívání nemovitosti. Nepřímo
tak může usuzovat i na to, zda odpadní vody neunikají do okolí žumpy.
Jestliže však kontrolovaná osoba výše zmíněné doklady nepředloží, je mnohdy problematické
učinit zjištění, zda k úniku odpadních vod dochází, či nikoliv. Žumpa je zpravidla zapuštěná pod úrovní
terénu, a proto případné průsaky nemusí být v okolí žumpy patrné. Aplikace fluorescenční látky
do žumpy také nemusí být průkazná, pokud odpadní vody nepronikají k povrchu, do podzemních vod
nebo nepodmáčí některou z přilehlých nemovitostí, kde by se fluorescent mohl projevit. Další postupy,
například provádění sond, jsou pak časově i finančně náročné a nejeví se vždy jako vhodné
s ohledem na možný a nepřiměřený zásah do vlastnického práva. Jednou z možných cest, jak dostát
účelu kontroly v případech, kdy kontrolovaná osoba doklady o vývozu odpadních vod nepředloží, by
mohla být taková, že by kontrolující vyzval kontrolovanou osobu v souladu s § 8 písm. c) kontrolního
řádu k poskytnutí údajů či dokumentů, kterými by splnila svoji zákonnou povinnost podle § 38 odst. 6
vodního zákona a prokázala, že akumulované odpadní vody v jímce zneškodňuje tak, aby nebyla
ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod. Bylo by potom na kontrolované osobě, jak by
splnění povinnosti řádného zneškodňování odpadních vod prokázala 10, neboť vodní zákon konkrétní
podobu takového podkladu nestanoví. Jestliže by kontrolovaná osoba ani přes výzvu požadované
dokumenty nepředložila, bylo by možné zvažovat, zda nedošlo k naplnění skutkové podstaty
přestupku podle § 15 odst. 1 písm. a), ve spojení s § 10 odst. 2 kontrolního řádu. Ten stanoví, že
kontrolovaná osoba je povinna vytvořit podmínky pro výkon kontroly, umožnit kontrolujícímu výkon
jeho oprávnění stanovených tímto zákonem a poskytovat k tomu potřebnou součinnost.
Je však třeba zdůraznit, že s ohledem na zásadu šetření práv kontrolované osoby je uplatnění
výše uvedeného postupu nutné vždy pečlivě zvažovat v každém jednotlivém případě, a to ve vazbě
na konkrétní skutkové okolnosti. Kontrolní orgán by měl vždy vážit na jedné straně veřejný zájem
na ochraně povrchových a podzemních vod a na straně druhé právo kontrolované osoby na šetření
jejích práv a v souladu se zásadou přiměřenosti11 zvolit odpovídající postup.
Lze předpokládat, že by kontrolovaná osoba na základě výzvy splnila svoji zákonnou
povinnost a prokázala, jakým způsobem zneškodňuje odpadní vody akumulované v jímce.
Na základě toho by pak mohla ČIŽP nebo vodoprávní úřad učinit kontrolní zjištění (závěr), zda došlo,
či nedošlo k porušení některé právní povinnosti, a v návaznosti na to vést například i řízení
o přestupku, nebo o uložení opatření k nápravě.
Zjistí-li ČIŽP nebo vodoprávní úřad porušení povinností na úseku nakládání s povrchovými
nebo podzemními vodami12, přísluší jim ukládat odstranění a nápravu zjištěných nedostatků, jejich
příčin a škodlivých následků, tedy opatření k nápravě. Protokol o kontrole však není v daném případě
prostředkem, kterým by šlo opatření k nápravě ukládat.13 Protokol slouží zejména k tomu, aby v něm
K tomu srov. § 9 písm. a) kontrolního řádu, dle kterého platí, že „kontrolující je v souvislosti
s výkonem kontroly povinen zjistit stav věci v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu kontroly…“
10 Pokud by neměla k dispozici potvrzení od osoby, která jímku v minulosti vyvážela na čistírnu
odpadních vod, připadal by pravděpodobně v úvahu nejčastěji doklad o zkoušce těsnosti jímky.
11 Viz GABRIŠOVÁ, V. Kontrolní orgány. Stanoviska (Veřejný ochránce práv. Ombudsman) [pdf].
Brno: Kancelář veřejného ochránce práv ve spolupráci se společností Wolters Kluwer ČR, a. s., 2017,
282
s.
ISBN
978-80-87949-40-5.
Str.
46.
[cit.
6.
4.
2018].
Dostupné
z:
https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Publikace/sborniky_stanoviska/Sbornik_Kontrolniorgany.pdf.
12 Podle § 2 odst. 9 vodního zákona se za nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami
považuje i vypouštění odpadních vod do nich.
13 Jiná je situace v případě kontroly výkonu státní správy.
9

515

kontrolující zaznamenal, co kontroloval (předmět kontroly) a co zjistil (kontrolní zjištění). Pokud je
na základě kontroly třeba uložit nějaká opatření k nápravě zjištěného stavu, je nezbytné tak učinit
správním rozhodnutím. Uložením opatření je totiž zasahováno do subjektivních práv kontrolované
osoby a ta musí mít možnost se bránit opravnými prostředky podle správního řádu.14
Pro úplnost lze uvést, že na základě výsledku kontroly je možné zahájit také správní řízení
o uložení sankce. Podle § 118 odst. 1 písm. d) vodního zákona se fyzická osoba dopustí přestupku
tím, že nezajistí zneškodnění odpadní vody akumulované v bezodtokové jímce tak, aby nebyla
ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod. Podle § 125l vodního zákona pak platí,
že přestupek projedná ten z příslušných správních orgánů, který dříve zahájil řízení. Jestliže by řízení
zahájil v týž den vodoprávní úřad i ČIŽP, pak by byl příslušný k projednání věci vodoprávní úřad.
VYBRANÉ OTÁZKY A ÚVAHY SPOJENÉ S KONTROLOU ŽUMP V OBLASTI
VEŘEJNÉHO STAVEBNÍHO PRÁVA
Na úvod této kapitoly je třeba poznamenat, že bezodtoková jímka (žumpa) není z podhledu
vodního zákona považována za vodní dílo.15 Jedná se tedy o stavbu obecnou, k jejímuž povolení
je příslušný stavební úřad obecný, a nikoliv speciální.16
Jak bylo uvedeno v předcházející kapitole, mezi správní orgány, které mají z pohledu vodního
zákona pravomoc kontrolovat zneškodňování odpadních vod ze žump, patří dle § 38 odst. 6 vodního
zákona vodoprávní úřady a ČIŽP. Tím však není dotčena pravomoc obecného stavebního úřadu
v dalších otázkách, který žumpy, jako stavby obecné, povoluje17 a dohlíží na jejich stavebnětechnické provedení.
Stavební úřad je ve smyslu § 132 stavebního zákona ve veřejném zájmu oprávněn provádět
například stavební dozor a kontrolní prohlídky staveb, anebo nařizovat nutné zabezpečovací práce či
provedení udržovacích prací na stavbě. Za veřejný zájem stavební zákon označuje rovněž
požadavek, aby stavba neohrožovala životní prostředí, popřípadě nezpůsobovala jiné škody
či ztráty.18 Jak je uvedeno v úvodu, důvodem případných úniků odpadních vod ze žump mohou být
především stavebně-technické problémy spojené s netěsnostmi či jinými konstrukčními problémy
samotných žump. Pravomoc stavebního úřadu kontrolovat tuto stavebně-technickou stránku je proto
zcela opodstatněná.
Je třeba poznamenat, že při kontrolní prohlídce stavební úřad zjišťuje i stavebně-technický
stav stavby, zda není ohrožován život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost anebo životní
prostředí.19 Pokud stavební úřad při kontrolní prohlídce stavby zjistí závadu nebo vyžaduje-li
to přesnost a úplnost zjištění podle § 133 odst. 2 stavebního zákona, vyzve podle povahy věci
příslušný subjekt, aby ve stanovené lhůtě zjednal nápravu. Stavební úřad je rovněž oprávněn tento
subjekt vyzvat k předložení potřebných dokladů.20
4

K tomu srov. GABRIŠOVÁ, V. Kontrolní orgány. Stanoviska (Veřejný ochránce práv. Ombudsman)
[pdf]. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv ve spolupráci se společností Wolters Kluwer ČR, a. s.,
2017,
282
s.
ISBN
978-80-87949-40-5.
Str.
59.
Dostupné
z:
https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Publikace/sborniky_stanoviska/Sbornik_Kontrolniorgany.pdf.
15 Dle § 55 odst. 3 vodního zákona platí, že za vodní díla se podle tohoto zákona nepovažují,
mimo jiné, též bezodtokové jímky včetně přítokového potrubí.
16 K tomu srov. § 13 a 15 stavebního zákona.
17 Pro správné určení konkrétního povolovacího režimu dle stavebního zákona je též významné,
zda se bude jednat o prefabrikovaný (hotový) výrobek, plnící funkci stavby, nebo zda bude žumpa,
jako stavba, vznikat stavební či montážní technologií. K tomu srovnej základní ustanovení určující
povolující režim dle stavebního zákona, zejména jeho § 103 určující stavební záměry osvobozené od
povolení k realizaci (tj. stavebního povolení či ohlášení). Blíže např.: PŮČEK, P. § 103. In: PRŮCHA,
P., GREGOROVÁ, J. a kol. Stavební zákon. Praktický komentář: podle stavu k 1. lednu 2017. Praha:
Leges, 2017, s. 414. ISBN 978-80-7502-180-9.
18 Viz § 132 odst. 3 písm. c) stavebního zákona.
19 Viz § 133 odst. 2 písm. c) stavebního zákona.
20 Viz § 134 odst. 2 stavebního zákona.
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Technické požadavky na stavby jsou pak upraveny v rámci stejnojmenné vyhlášky
o technických požadavcích na stavby 21. Tato prováděcí vyhláška specifikuje některé požadavky
rovněž u samotných žump, přičemž v § 4 stanoví, že „žumpy musí být vodotěsné, bez možnosti
jakéhokoliv odtoku a opatřeny odvětráním. U žump musí být v případě viditelných průsaků provedena
zkouška těsnosti. Vyprazdňování žumpy musí být prováděno podle objemu akumulačního prostoru
žumpy. S obsahem žumpy musí být nakládáno v souladu s jiným právním předpisem.22 Žumpa musí
být řešena tak, aby bylo umožněno výhledové připojení stavby na kanalizaci pro veřejnou potřebu
ukončenou čistírnou odpadních vod.“
Z výše uvedené právní úpravy na úseku veřejného stavebního práva je zřejmé, že stavební
úřad má řadu oprávnění, kterými může přispět k nápravě věci. Upozornit je však třeba na judikaturu
ve vztahu k úpravě technických požadavků uvedených v citované vyhlášce.
Podle právní věty rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 26. 11. 2014, čj. 46 A 39/2012 –
70,23 platí, že „provedení zkoušky těsnosti žumpy postupem podle § 4 odst. 1 věty druhé vyhlášky
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, lze majiteli nařídit pouze za splnění podmínky
viditelných (objektivně prokázaných) průsaků, nikoliv na základě pochybností správního orgánu
o technickém provedení žumpy.“
Před samotným hodnocením závěrů a možných dopadů rozsudku Krajského soudu v Praze
na správní praxi, je vhodné poznamenat, že samotná zkouška těsnosti není v právním řádu přímo
upravena a je tak obecně prováděna dle doporučující české technické normy ČSN 75 0905 - Zkoušky
vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží. Ta stanoví podmínky pro zkoušení a kritéria
vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních jímek, nádrží a jejich záchytných van, žlabů a ostatních
nádrží, pro které je vodotěsnost požadována projektovou dokumentací a technickými právními
předpisy, nebo rozhodnutím příslušného úřadu.
Z rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 26. 11. 2014, čj. 46 A 39/2012 – 70, vyplývá,
že zkoušku těsnosti soud spojuje výhradně se situací, kdy jsou zjištěny viditelné průsaky. Je však
otázkou, zda takový výklad § 4 vyhlášky o technických požadavcích na stavby lze bez dalšího
akceptovat a přijmout.
Jako první se nabízí argumentace kolizním pravidlem lex superior derogat inferiori. Srovnat je
zde třeba zákonnou právní úpravu a možnost, resp. povinnost stavebního úřadu požadovat ve smyslu
ustanovení § 134 stavebního zákona při zjištění závady nebo vyžaduje-li to přesnost a úplnost zjištění
při kontrolní prohlídce stavby rovněž předložení dalších potřebných dokladů, spojených se stavebnětechnickým stavem stavby. Povinnost stavebního úřadu zjišťovat při kontrolní prohlídce skutečný stav
věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, tj. posoudit řádně i otázku spojenou s možným ohrožením
životní prostředí, je dána zákonem.24 Lze se tak domnívat, že mohou nastat i jiné objektivně určené
skutečnosti, které u správního orgánu vyvolají opodstatněné pochybnosti o technickém stavu či
provedení žumpy, a které tak budou odůvodňovat nařízení provedení zkoušky těsnosti, než pouze
a jenom viditelné průsaky. Ostatně, v závislosti na stále platných základních fyzikálních zákonech
(zde gravitaci) zřejmě bude k průsakům nejčastěji docházet v místech nejnižšího stavebnětechnického porušení žumpy. Důsledky netěsnosti žumpy (průsaky) se tak nemusí na povrchu či
v jejím okolí vůbec projevit.
Aby nezůstalo u pouhé hypotetické úvahy, lze nastínit jednu z možných objektivních
skutečností, která by mohla u stavebního úřadu opodstatněné pochybnosti o technickém stavu žumpy
vyvolat. Onou skutečností může být již uvedené porovnání četnosti provedených vývozů žumpy
v určitém časovém úseku, s maximální kapacitou (objemem) posuzované žumpy, a následně

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.
Tímto předpisem je dle poznámky pod čarou č. 5 zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
23 Viz rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 26. 11. 2014, čj. 46 A 39/2012 – 70. In: Nejvyšší
správní soud [online]. Nejvyšší správní soud [cit. 6. 4. 2018]. Dostupný z:
http://www.nssoud.cz/files/EVIDENCNI_LIST/2012/46A_39_2012_21_20150302091829_prevedeno
.pdf.
24 K tomu srov. zásadu materiální pravdy zakotvenou v úvodním ustanovení § 3 správního řádu,
ve spojení s § 133 odst. 2 písm. c) stavebního zákona.
21
22

517

i s počtem osob žijících v nemovitosti připojené k předmětné žumpě. Na základě technických norem25
si pak lze jednoduchým matematickým výpočtem potvrdit, zda takovýto počet vývozů za sledované
období odpovídá velikosti žumpy, resp. předpokládané produkci odpadních vod z nemovitosti, a to
v závislosti na počtu osob v ní žijících, či na spotřebě pitné vody. Samozřejmě, že půjde o údaj
orientační, nicméně takový, který může vyvolat určité prvotní pochybnosti. 26
Ke komentovanému rozsudku je třeba doplnit, že dle jazykového výkladu § 4 vyhlášky
o technických požadavcích na stavby platí, že zkouška těsnosti musí být u žump provedena v případě
viditelných průsaků vždy. Zákonodárce zde zakotvil povinnost správního orgánu postupovat
ve specifikovaném případě bez možnosti využití správní úvahy nad danou otázkou (tj. viditelné
průsaky = povinnost nařízení provedení zkoušky těsnosti). Bez dalšího však u posuzovaného
ustanovení nelze při použití jazykového výkladu vyvodit, že by provedení zkoušky těsnosti nebylo
možné i v jiných (opodstatněných) případech. V nich správní úvaha vyloučena a priori není. Jak již
bylo uvedeno výše, půjde zejména o případy, kdy bude nutné odstranit důvodné pochybnosti
ve smyslu zásady materiální pravdy.
Na závěr lze uvést, že významnou roli by zde měla hrát i doba existence samotné žumpy, jinak
řečeno „zub času“. Je nepochybné, že žumpa, v níž jsou akumulovány odpadní vody s různým
stupněm agresivity, bude postupem času ztrácet své stavebně-technické vlastnosti, jako je pevnost
či těsnost. Záležet bude i na použitém materiálu, ze kterého byla žumpa zhotovena. Významným
prvkem při určování povinnosti provedení zkoušky těsnosti by proto měla být zřejmě i otázka „věku“
žumpy, případně i doba od posledního provedení zkoušky bez prokazatelných závad.
Výše uvedené samozřejmě souvisí též s postupem správních orgánů dle vodního zákona,
tj. vodoprávních úřadů a ČIŽP, které by pak v součinnosti a v rámci principu dobré správy měly
poskytnout stavebnímu úřadu například získané doklady o vývozech žumpy. Ostatní doklady
potřebné k posouzení případu, tj. objem žumpy a počet osob žijících v připojené nemovitosti,
je stavební úřad schopen zjistit z příslušných povolení a dokladů ve své gesci.
SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA VODNÍHO ZÁKONA DE LEGE FERENDA
Z výše uvedeného je zřejmé, že kontrola případných úniků odpadních vod ze žump není
v praxi bezproblémovou záležitostí. Ministerstvo životního prostředí proto připravilo novelu vodního
zákona, která upřesňuje povinnosti osob, které akumulují odpadní vody v žumpách. Výslovně by měla
být stanovena povinnost zajišťovat zneškodňování odpadních vod odvozem na čistírnu odpadních
vod. Osoby by pak měly mít povinnost na výzvu vodoprávního úřadu nebo ČIŽP předložit doklady
o odvozu odpadních vod za období posledních dvou kalendářních let. Odvoz může provádět pouze
provozovatel čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná podle živnostenského zákona27. Ten, kdo
provede odvoz, by měl být povinen tomu, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, vydat
doklad, ze kterého bude patrno jméno toho, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce,
lokalizace jímky, množství odvezených odpadních vod, datum odvozu, název osoby, která odpadní
vodu odvezla a název čistírny odpadních vod, na které budou odpadní vody zneškodněny.28
Navrhovaná právní úprava by mohla přispět k efektivnější kontrole úniku odpadních vod
ze žump. V současnosti není stanoveno období, za které mají vlastníci žump uchovávat doklady
o vývozu odpadních vod, aby prokázali jejich zneškodňování v souladu s vodním zákonem. Někteří
vlastníci na tuto situaci „hřeší“ a předkládají doklady o vývozu jen za velmi krátké období (třeba jen
několik měsíců). ČIŽP nebo vodoprávní úřad si tak nemůže s určitostí učinit úsudek o tom, zda jsou
odpadní vody zneškodňovány v intervalu odpovídajícímu užívání nemovitosti nebo odebranému
množství pitné vody, a nemůže tak nepřímo ani usuzovat na případnou netěsnost žumpy a únik
5

Zde například česká technická norma ČSN 75 6081 – Žumpy, která stanovuje zásady navrhování,
výstavby/osazování, rekonstrukce a provozování žump a zneškodňování obsahu žump.
26 V závislosti na specifika konkrétního případu jistě mohou existovat i další faktory a okolnosti, k nimž
je třeba ad hoc vždy přihlédnout.
27 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
28 Vláda České republiky. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb.,
o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů [dokument pdf].
[cit. 6. 4. 2018]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=45.
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odpadních vod do okolí. Po účinnosti novely již bude možné vyžadovat doklady o vyvážení odpadních
vod za období posledních dvou kalendářních let. Novela v tomto směru obsahuje přechodné
ustanovení, které stanoví, že povinnost vlastníka jímky předložit doklady o odvozu odpadních vod
za období posledních 2 kalendářních let, se vztahuje na dobu ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Jeví se tedy, že splnění této povinnosti, tj. předložení dokladů o vývozu odpadní vody s vymezenými
údaji za poslední dva kalendářní roky, bude možné plně požadovat až po uplynutí dvou let
od účinnosti novely.
ZÁVĚR
Jakkoliv se problematika akumulace odpadních vod v bezodtokových jímkách (žumpách)
může jevit jako záležitost spíše „banální“, a někdy až úsměvná, z praxe veřejného ochránce práv
plynou zcela opačné poznatky. Tento způsob zneškodňování odpadních vod, zejména u rodinných
domů, je stále často využíván. S ohledem na stáří těchto akumulačních nádrží se pak množí i případy,
kdy dochází ke stavebně-technickým problémům a průsakům odpadních vod do okolí. Velmi často
jsou tak vyvolány vleklé sousedské spory, a tím i případná nespokojenost občanů s prací správních
orgánů.
Je třeba si rovněž uvědomit, že případné úniky těchto škodlivých látek mohou nenávratně
poškodit stále vzácnější zdroje podzemních, ale i povrchových vod. Účinná ochrana vodních zdrojů
je proto ve vztahu k popisovaným případům zcela na místě.
Jeví se jako žádoucí, aby stavební úřad a vodoprávní úřad či ČIŽP při řešení podnětu na únik
odpadních vod ze žumpy spolupracovaly a prováděly kontrolní prohlídku a kontrolu společně.
Každému z těchto správních orgánů totiž právní předpisy dávají různé pravomoci, které se navzájem
doplňují a při jejichž dílčím uplatňování zpravidla nemůže dojít k řádnému prošetření věci, případně
k nápravě zjištěných nedostatků.
V rámci šetřené kauzy veřejný ochránce práv seznámil správní orgány s další možností, jak
„nepřímo“ kontrolovat těsnost bezodtokových jímek a upozornil je, že kontrolní orgán nemůže stanovit
povinnosti zápisem do protokolu, ale musí tak učinit v popisovaném případě prostřednictvím
příslušného správního aktu (tj. správním rozhodnutím).29
Rovněž není možné v některých případech bez dalšího akceptovat judikaturu správních
soudů, která se problematiky akumulace odpadních vod v žumpách a jejich kontroly přímo dotýká.
V příspěvku byl v tomto ohledu zhodnocen názor Krajského soudu v Praze,30 který provedení zkoušky
těsnosti žumpy připouští pouze za splnění podmínky viditelných (objektivně prokázaných) průsaků,
nikoliv na základě pochybností správního orgánu o technickém provedení žumpy. Přijmout takový
výklad bez dalšího nelze, neboť mohou nastat i jiné objektivně určené skutečnosti, vyvolávající
u správního orgánu opodstatněné pochybnosti o technickém stavu či provedení žumpy.31 Tyto
skutečnosti pak budou zcela legálně odůvodňovat nařízení provedení zkoušky těsnosti. Vztahovat
tuto pravomoc správního orgánu výhradně na případy, kdy budou zjištěny viditelné průsaky,
neodpovídá smyslu právní úpravy ani jejímu jazykovému výkladu.
Závěrem je vhodné připomenout, že předmětem právní úpravy stavebního zákona je též
poskytnutí ochrany veřejným zájmům, mezi něž patří i zájmy na úseku práva životního prostředí,
konkrétně i v oblasti ochrany vodních zdrojů. Účelem vodního zákona je pak důsledně a účinně
chránit povrchové i podzemní vody. Tato skutečnost je ve světle popisované problematiky spojené
s žumpami o to významnější, o co vzácnější je jedna ze základních složek životního prostředí, bez
níž by existence života nebyla vůbec možná. Voda si proto zaslouží naši nejvyšší míru pozornosti
a ochrany.
6

Blíže viz zpráva o šetření zástupce veřejné ochránkyně práv ze dne 13. 11. 2017, sp. zn.
5867/2016/VOP/MPO. In: Evidence stanovisek ombudsmana. Veřejný ochránce práv [online]. Brno:
Kancelář
veřejného
ochránce
práv
[cit.
6.
4.
2018].
Dostupná
z:
http://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/5746.
30 Viz rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 26. 11. 2014, čj. 46 A 39/2012 – 70. In: Nejvyšší
správní soud [online]. Nejvyšší správní soud [cit. 6. 4. 2018]. Dostupný z: http://www.nssoud.cz
/files/EVIDENCNI_LIST/2012/46A_39_2012_21_20150302091829_prevedeno.pdf.
31 O jejich konkretizaci je blíže pojednáno zejména v kapitole 4.
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OCHRANA PŘED SUCHEM A PŘED POVODNĚMI – SPOJENÉ
NÁDOBY
Petr Růžička
Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Abstrakt: Záujem väčšinovej spoločnosti o problematiku ochrany pred suchom alebo pred povodňami
sa vždy prejaví až po tom, čo k povodni, popr. závažnému suchu, dôjde. Spoločnosť má tendenciu
tieto problémy vnímať oddelene - buď je vody málo, alebo inokedy je jej zas moc. Jediným
koncepčným prístupom je ale vnímať ochranu vôd, hospodárenie s nimi a jej udržanie v krajině ako
rôzne časti toho istého, ako ony spojité nádoby. Príspevok sa bude zaoberať právnou úpravou
ochrany vôd, týkajúce sa práve zamedzovanie sucha a minimalizáciu škôd. Budem hľadať konkrétne
legislatívne prostriedky, ktoré takýmto úlohám svedčí. Praktický dopad sa potom pokúsim popísať na
konkrétnych činoch (stavbách, zmene spôsobu hospodárenia, recyklácia vody, apod.), ktoré týmto
extrémnym stavom bráni alebo je zmierňujú. Realizácia takýchto opatrení je všeobecne nákladná a
je preto pre ňu potrebné zabezpečiť konsenzus v spoločnosti. Už niekoľko desaťročí je zrejmé, že
tieto úlohy ochrany pred suchom aj povodňami môžu plniť nielen klasická vodné diela, ako sú veľké
priehrady a diaľkové zásobovanie vodou i pre účely výroby a poľnohospodárstva, ale že možno s
úspechom realizovať menšie zásahy, ktoré danú úlohu zaistia nepomerne lacnejšie, a navyše ide o
riešenia, ktoré sú prírode blízka (poldery, riadene rozlivové plochy vo mestskej zástavbe tzv. bermy,
malé vodné zdrže, obnovovanie remíz, ochranné výsadby). Domnievam sa, že ide o problematiku
aktuálnu, pretože aspoň v Českej republike pamätáme najmenej dve mimoriadne povodne (1997,
2002) a podľa predpokladov naopak očakávame v najbližších rokoch pokles zásob vody. Zaujímavé
môže byť porovnanie s povodňami na Váhu (1958, 1960) a najmä so spôsobmi, aké boli použité v
rámci popovodňové obnovy a výstavby Vážskej kaskády.
Kľúčové slová: vodný zákon, sucho, povodně, hospodarenie s vodou, udržanie vody v krajině,
ochrana vód
Abstract: Prevention of drought and flood - bound vessels. The interest of the majority society in the
prevention of drought and flood will always take effect only after the flood, severe drought will occur.
The company tends to perceive these problems separately - either water is scarce or sometimes it is
too much. The only conceptual approach is to perceive the protection of water, manage with water
and its preservation in the landscape as different parts of the same as bound vessels.
The paper will deal with the water protection legislation related to the prevention of drought and
mitigation of floods. I will look for specific legislative means to prove such tasks. The practical impact
I will then attempt to describe on specific actions (constructions, changes in farming methods, water
recycling, etc.) that prevent or mitigate these extreme conditions. Implementation of such measures
is generally costly and therefore it is necessary to ensure a consensus in society. For decades, it has
become clear that these tasks of both drought and flood protection can be achieved not only by
classical water works such as large dams and remote water supply for also production and farming
purposes, but that fewer interventions can be successfully carried out to ensure that the task is
disproportionately and moreover, they are solutions that are close to nature (polders, small waterbeds,
remnants, protective tree plantings). I think that the issue is up to date, since we at least remember in
the Czech Republic at least two extraordinary floods (1997, 2002) and, on the contrary, we expect in
the coming years to have a drop in water supplies. Interestingly, it can be compared to the floods on
river Váh (1958, 1960).
Key words: Act of water, drought, floods, manage with water, water retention, water protection
ÚVOD
Vodoprávní problematika patří mezi důležitá témata. Voda je jednou z nejdůležitějších látek v
přírodě, je naprosto nezbytná pro život člověka i existenci ekosystému. Bez vody není možný život, bez
vody v krajině je dlouhodobá přítomnost člověka těžko představitelná – voda se sice dá dopravovat, je
1
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to ale spojeno s obrovskými obtížemi ekonomickými i technickými.1 Kromě základních funkcí pro
člověka i ekosystém je voda nezbytná pro obrovské množství činností, počínaje výrobou, energetikou,
zemědělstvím, chovem ryb. Jakýkoliv škodlivý zásah do křehké rovnováhy hydrologie v území může mít
nedozírné následky. Je-li vody v krajině mnoho, představuje pro člověka, zvířata i další přírodu riziko
povodní. Je-li vody naopak málo, způsobuje to sucho.
LEGISLATIVNÍ ZAKOTVENÍ OCHRANY VOD
Ochrana vod v nejširším slova smyslu je v právu ČR upravena především zákonem č. 254/2001
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tento předpis
zahrnuje relativně ucelenou úpravu vodního práva, zejména:
•
ochrana stavu povrchových a podzemních vod
•
hydrologické plánování v oblasti vod
•
ochrana vodních poměrů a vodních zdrojů
•
výstavba, údržba a ochrana vodního díla
•
ochrana před povodněmi
•
procesní úprava vč. stanovení přestupků.
Veřejnost tradičně citlivě vnímá jak riziko povodní, tak i sucha. Jistým problémem je, že zájem
se cyklicky objevuje v průběhu a těsně po skončení těchto jevů, potom začíná upadat. Konec 20. století
byl v ČR obdobím dvou velkých povodní, jednak stoleté vody na Moravě a ve východních Čechách
v srpnu 1997 a tisícileté vody v povodí Vltavy v roce 2002 a několika desítek povodní lokálních. Naopak
počátek 21. století v České republice předznamenal několik let s výrazně podprůměrnými srážkami,
které snižují zásoby podzemních vod a hrozí dlouhodobým suchem. Sucho a povodně sice představují
protiklady (opačné anomálie hydrologického stavu), způsoby ochrany před nimi však poskytují
překvapivě mnoho společného. Sucho i povodně vycházejí z příčin, které jsou jen zdánlivě protichůdné,
především je ale pro ně charakteristické nesprávné (nezvládnuté) hospodaření s vodou v krajině. Pokud
umožníme krajině, aby přirozeným nebo přírodě blízkým způsobem zadržovala vodu a tuto upouštěla
postupně, jsme schopni zmírňovat jak extrémní povodně, tak i dobu, kdy krajina začíná vysychat.2
Jinými slovy, sucho i povodně jsou spojené nádoby a měly by být řešeny pokud možno současně.
2

POVODNĚ A SUCHO
Dle ust. § 64 zákona o vodách je povodní přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků
nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může
způsobit škody, povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže
dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení
území při soustředěném odtoku srážkových vod.3
Zákon explicitně vysvětluje, že povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním,
dešťovými srážkami nebo chodem ledů (přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, zejména poruchou
vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na
vodním díle (zvláštní povodeň). Úprava ochrany před povodní je komplexně upravena hlavou IX zákona
o vodách (§ 63 – 86).
3

Nákladná inženýrská díla bylo nutno zřizovat i u nás, přesto, že patříme k oblastem s výbornou
dostupností jakostních vod. Pro zásobování hlavního města Prahy byla vybudována vodní nádrž
Švihov (známá jako Želivka), jejíž voda je přiváděna na vzdálenost 51 kilometrů samospádným
tunelem o průměru 2,6 metrů (vodní přivaděč Želivka). Dílo dokončené v roce 1972 patří
k nejnáročnějším vodním stavbám Evropy.
1

Už ze základní školy si pamatujeme, že lesy příznivě působí při zadržování vody, chovají se vlastně
jako školní houba – srážkovou či roztávající vodu les nasákne do živých i neživých struktur, tedy do
těl stromů, nižších dřevin, mechů, ale i půdy, půdních organizmů a nalepšuje hydrologii podzemních
vod, a vodu postupně upouští způsobem, který jednak snižuje riziko povodní (narovnává průtoky řek)
a jednak chrání před suchem, protože voda v systému zůstává i pro dobu, kdy dlouho neprší.
2

Stav, kdy voda nemůže odtékat z určitého území a působí tím škody, se v soukromém právu
zpravidla nazývá záplavou.
3
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Naopak sucho a jeho projevy nejsou zákonem o vodách definovány. V současnosti probíhají
legislativní práce na doplnění zákona o vodách o novou hlavu, která by se suchu komplexně věnovala.
Sucho je přirozený jev. Jedná se o dočasnou negativní a výraznou odchylku od průměrné
hodnoty srážek, která trvá značné časové období a postihuje velké oblasti, a která může vést k
meteorologickému, zemědělskému, hydrologickému a socio-ekonomickému suchu v závislosti na její
velikosti a trvání. Sucho hodnotíme z hlediska délky trvání, velikosti odchylky od normálu (nebo též
intenzity) a plošného rozsahu.4
Nedostatek vody je umělý jev. Jedná se o nerovnováhu, která vzniká v souvislosti s užíváním vodních
zdrojů ve vyšší míře, než umožňuje jejich přirozená obnovitelnost. Nedostatek vody může také vzniknout
v důsledku znečištění vody, které znemožňuje její využití. 5
Sucho a povodně tak mají řadu společných znaků:
•
jde o anomálie vodních poměrů v území
•
způsobují ohrožení přírodního prostředí i ohrožení pro člověka
•
jsou vždy (alespoň z části) způsobeny nesprávným hospodařením s vodou v krajině
•
snížení rizika obou jevů je v zájmu ochrany přírody i samotného člověka
•
lze je řešit podobnými opatřeními.
LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ PROTI VZNIKU POVODNÍ A SUCHA
Z hlediska praxe má podstatný význam ust. § 27 zákona o vodách, které v rámci ochrany
vodních poměrů stanovuje, že vlastníci pozemků jsou povinni, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak,
zajistit péči o ně tak, aby nedocházelo ke zhoršování vodních poměrů. Zejména jsou povinni za těchto
podmínek zajistit, aby nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů, odnosu půdy erozní činností
vody a jsou povinni dbát o zlepšování retenční schopnosti krajiny. Zhoršování odtokových poměrů
představuje závadu na vodoteči (potoce, řece, vodním kanále), kdy vodoteč nemůže pro úmysl nebo
nedbalost člověka odvádět potřebné průtoky, voda se hromadí a může působit škody. Naopak druhá
povinnost je aktivní, představuje výzvu k postupným změnám v krajině, ať již jde o změny stavební
povahy (zdrže, jezy apod.), změny povahy přírodě blízké, jako např. podpora vzniku tůní a trvale
zamokřených ploch, nebo „pouhé“ změny v hospodaření v krajině, například vyvarovat se pěstování
širokořádkových zemědělských plodin, jmenovitě kukuřice seté (Zea mays), na svažitých pozemcích,
kde hrozí eroze a splavy orniční vrstvy, naopak vhodné je podporovat výsadbu zpevňujících a
melioračních dřevin, zejména na svažitých lesních pozemcích. 6 Z dikce tohoto ustanovení zákona je
zřejmá souvislost obou příkazů, které snižují jak riziko povodní, tak i riziko sucha.
Povodňová opatření představují soubor povinností definovaných ust. § 65 zákona o vodách,
který zahrnuje prevenci před povodní, zmírnění rizik probíhající povodně a popovodňové práce.
Rozdělují se na přípravná opatření, která mají být plánovitě prováděna a která by měla snížit riziko
povodně, popř. snížit předpokládaný rozsah škod u velkých povodní, jde jednak o nástroje územního
plánování (stanovení záplavových území) a dále zajištění připravenosti pro případ povodně (vymezení
směrodatných limitů stupňů povodňové aktivity, povodňové plány, povodňové prohlídky, příprava
předpovědní a hlásné povodňové služby, atp.). Asi nejdůležitější část opatření pak představují opatření
při nebezpečí povodně a za povodně, kterými jsou činnost předpovědní a hlásné povodňové služby,
varování při nebezpečí povodně, zřízení a činnost hlídkové služby, vyklizení záplavových území, řízené
ovlivňování odtokových poměrů, povodňové zabezpečovací práce, povodňové záchranné práce,
4

4

Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky, část 1, str. 3.

5

Tamtéž.

Meliorační a zpevňující dřeviny definuje zákon 289/1995 Sb., o lesích. Meliorační a zpevňující
dřeviny plní svou existencí hned několik důležitých funkcí: podílí se na zlepšování vodního režimu
lesních půd (kořenovým systémem zpevňují půdu a zabraňují tak vývratům na podmáčených půdách),
vytvářejí příznivější mikroklima v lesních porostech a snižují náchylnost porostů ke kalamitám
způsobeným škůdci. Jde zejména o tyto dřeviny: buk lesní (Fagus sylvatica), dub letní (Quercus
robur), jedle bělokorá (Albies alba), lípa velkolistá i malolistá (Tilia sp.), javor klen a javor mléč (Acer
sp.), modřín opadavý (Larix deucida), olše lepkavá (Alnus glutinosa), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)
a další.
6
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zabezpečení náhradních funkcí a služeb v území zasaženém povodní. Poslední částí je potom opatření
po povodni, které představuje vyhodnocení povodňové situace včetně vzniklých povodňových škod a
zejména odstranění povodňových škod a obnova území po povodni.
Vzhledem k absenci komplexní právní úpravy ochrany opřed suchem se opatření podobného
druhu teprve tvoří. V souvislosti s připravovanou novou hlavou zákona o vodách se uvažuje o nastavení
procesů pro zavedení plánování pro zvládání sucha. Základním operativním nástrojem pro zvládání
sucha a nedostatku vody bude Plán pro zvládání sucha. Pro období nedostatku vody budou na úrovni
krajů, popř. obcí s rozšířenou působností svolávány Komise pro zvládání sucha, které budou na
podkladu Plánu pro zvládání sucha rozhodovat o přijetí definovaných opatření. Hlavním cílem Plánu pro
zvládání sucha je zajistit dostatek vody k pokrytí základních společenských potřeb, minimalizovat
dopady na vodní útvary a hospodářskou činnost. Plány obsahují činnosti následující po vydání výstražné
informace Českého hydrometeorologického ústavu a jejich hlavním cílem je předcházet vzniku krizové
situace. Základní strukturu Plánu bude stanovovat zákon o vodách, další náležitosti tvorby a obsahu
budou upraveny metodikou nebo vyhláškou. Plány pro zvládání sucha budou povinně zpracovávány na
úrovni krajů krajskými úřady. Pro svůj správní obvod budou mít možnost pořídit Plán také obecní úřady
obcí s rozšířenou působností, jejich
PŘÍKLADY PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ – INŽENÝRSKÁ ŘEŠENÍ
Praktická opatření, jak zvládat sucho a povodně, byla v průběhu 20. století realizována
zejména prováděním přehrad, velkých vodních zdrží a technickými stavby bariérové protipovodňové
ochrany (ochranné valy, zdi, jednosměrné uzávěry výpustí apod.). 7 Tato opatření mají nepochybně
pozitivní vliv na zvládání povodní i sucha, přehrady narovnávají průtoky (přispívají k vyrovnanosti
průtoku během celého roku a při extrémním počasí), zajišťují zásobování pitnou i užitkovou vodou 8 a
plní další funkce (hydroenergetické, rekreační apod.). Na druhou stranu je zřejmé, že tato opatření
nemohou stačit – jen v rámci jednoho týdne během povodní v roce 2002 proteklo Vltavou v Praze
množství vody, které bylo pětinásobkem kapacity všech přehrad Vltavské kaskády. Povodně tedy nelze
řešit jen na řekách, ale především přímo v krajině. I přes to, že v budoucnu již pravděpodobně nebudou
v ČR stavěny větší přehrady (dlouhodobě se zvažuje jen vodní dílo Nové Heřmínovy), stavebních
opatření bude třeba zejména pro ochranu zastavěných území. Pro příklad je uvedena aktuálně
rozestavěná etapa protipovodňové ochrany Olomouce:9
Ochrana města Olomouce. Návrh opatření bude v následujícím období realizován prostřednictvím akcí,
které vyplynuly z koncepčních podkladů a které jsou pokračováním akcí rozestavěných nebo již
realizovaných. Návrhy ve svém komplexu představují zvýšení ochrany Olomouce na Q = 650 m3.s-1,
tj. až na Q400.10 V této fázi jde o zkapacitnění koryta Moravy jeho prohloubením, zbouráním opěrných
zdí v prostoru zástavby a změna na profil s nižšími zdmi pojezdnými bermami 11 a zvýšení stávajících
5

Nejvýznamnějšími soustavami vodních děl v býv. Československu jsou Vltavská kaskáda (vodní díla
Lipno I., Lipno II., Hněvkovice, Kořensko, Orlík, Kamýk, Slapy, Vrané, Štěchovice) a Vážská kaskáda
(vodní díla Liptovská Mara, Hričov, Žilina, Nosice, Krpeľany, Slňava). Z Vltavské kaskády nebyly
realizovány všechny zamýšlené stavby (jako např. Český Krumlov, Rájov, Dívčí kámen), výstavba
těchto prvků se do budoucna nepředpokládá, nicméně plocha předpokládaných staveb je stále hájena
jako územní rezerva.
7

Většina přehrad poskytuje užitkovou vodu pro účely zemědělství a průmyslu (typicky např.
Žermanice, Nechranice). Pokud jsou přehrady zdrojem pitné vody (Želivka, Šance, Vír), potlačuje to
plnění dalších funkcí, zejména je znemožněna funkce rekreační.
8

převzato z webových stránek Povodí Moravy, s.p.: http://www.pmo.cz/pop/2009/Morava/End/dpovodne/d-4.html
10 Q = 650 m3.s-1 znamená hodnotu průtoku 650 metrů krychlových za sekundu. Q400 znamená
hodnotu tzv. čtyřsetleté vody.
9

Berma (náplavka) je rozšířený břeh vodního toku, snížený těsně nad výšku hladiny při obvyklém
průtoku. Povrch bermy bývá zpevněný, nejčastěji lomovým kamenem, a může být přístupný (sloužit
jako promenáda, parkoviště nebo pro mobilní stavby). V případě zvednutí hladiny toku se prostor
11
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ochranných hrází případně zvýšení možností inundace povodňových průtoků v prostorách k tomu
určených. Akce zahrnují i zkapacitnění mostů (zvýšení úrovně mostovek), na něž nutně navazují
rekonstrukce inženýrských sítí. Předpokládané náklady až 1 385 mil. Kč.
Obnova retence údolní nivy v Litovelském Pomoraví. V tomto území je vybudován funkční systém
hrázového systému, který je třeba s ohledem na zkušenosti z minulých povodní nově kapacitně posoudit
a doplnit. V některých případech bude vhodné vytvořit i tzv. systém sekundárních hrází, které umožní
zvýšit ochranu sídel (obcí) a zároveň zvětšit prostor pro řízené inundace. Problematika se týká např.
obcí Chomoutov, Horka nad Moravou, Náklo, Příkazy, Skrbeň, atd. Náklady na tato opatření se pohybují
ve výši až 1 590 mil. Kč.
PŘÍKLADY PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ – POLDRY A DROBNÉ TECHNICKÉ STAVBY
Poldry představují přechodné řešení mezi čistě inženýrskými díly, jako jsou přehrady, a přírodě
blízkými řešeními, jako jsou terénní úpravy pro vznik tůní, malých rybníků a mokřadů. Poldr je technické
dílo sestávající z hráze o malé výšce v jednotkách metrů, která zadrží povodňovou vodu na předem
připraveném území, kde se voda může postupně vsakovat a zároveň řízeně odcházet propustí v hrázi.
Plocha poldru je po většinu roku suchá a lze na ni zemědělsky hospodařit nebo ji jinak extensivně
využívat. V případě povodně je voda zadržena na tomto území, kde způsobí jen malé předvídané škody,
např. na polních plodinách. Výhodou tohoto řešení oproti stavbě přehrad je menší ekologická zátěž
krajiny (za sucha není poldr v krajině ani příliš viditelný, protože jde zpravidla o trávou porostlé sypané
zemní hráze, a jde také o řešení nepoměrně lacinější, než stavba přehrad.
Moravská Sázava, Poldr Žichlínek je uváděn jako největší suchý poldr na území České
republiky. Nachází se u soutoku Moravské Sázavy a Lukovského potoka, jižně od obce Žichlínek.
Stavba je velmi dobře viditelná z páteřní železniční tratě Praha-Ostrava mezi Zábřehem na Moravě a
Českou Třebovou, která poldr rozděluje na dvě části, které jsou spojené propustmi v inundačním mostě.
Plocha zátopy je 166,0 ha. Retenční prostor nádrže (zadržovací objem) činí úctyhodných
5,9 milionů metrů krychlových. Výška hráze nad terénem je 7,6 m. Poldr Žichlínek je určen k manipulaci
s povodňovými průtoky, přičemž může pozitivně ovlivnit průtoky v Moravské Sázavě a tím přispět
k ochraně Zábřehu na Moravě a dále Litovle a Olomouce. Hlavním parametrem stavby je transformace
kulminačního průtoku povodně Q100 (stoleté vody) o objemu 17 mil. m3 z hodnoty 126 m3/s na 59 m3 při
celkové délce trvání povodně 5 dnů. Součástí opatření byla revitalizace toku Moravské Sázavy
(obnovení meandrujícího toku) a také vybudování prohlubní pro vznik tůní na ploše zátopy (odtěžená
zemina byla využita při stavbě hráze). Tyto změny příznivě ovlivňují hydrologii území i v době, kdy
vlastní poldr není zaplaven. Celkové náklady na dílo byly ca. 350 milionů Kč.
6

PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ – PŘÍRODĚ BLÍZKÁ OPATŘENÍ V KRAJINĚ
Posledním typem opatření v krajině jsou terénní úpravy, popř. jiné zásahy, které umožní přeměnit
krajinu do přírodě blízkého stavu. Jde například o záměrné budování tůní, tedy malých vodních ploch,
které příznivě ovlivňují průběh povodně a zároveň snižují riziko lokálního sucha. Další možností je
pasivní činnost, která umožnuje přirozenou degradaci umělých staveb, které ovlivňovaly vodu v krajině.
Vzhledem k tomu, že stavby na umělé odvodňování krajiny (technické meliorace) budované v 50. a 60.
letech 20. století postupně stárnou a přestávají být funkční, stačí v některých případech k příznivé
změně pouze ponechat tato díla degradaci.
Příkladem měkkých opatření pro zadržení vody v krajině, je biotop Hynčice u Vražného, kde
byly provedeny terénní úpravy, umožňující vznik biotopu tůně. Přispívá k zadržení vody v krajině,
posílení biodiversity krajiny ovlivněné realizací dálnice D1 a změnou odtokových poměrů, poskytuje
drobnou prevence zadržení a zpomalení vody před nátokem do vodoteče v zastavěném území a
následným odtokem do řeky Odry, částečné protierozní opatření zatravněním ploch mimo tuně a
vysázené dřevinné porosty. V období sucha 2015 byly tůně díky bouřkám stálým zdrojem vody pro
napáječky polních živočichů, žab a celého potravního řetězce ve volné přírodě, a to i přes to, že se
projekt realizoval 2014 a nebyl ještě stabilizován vzrostlou zelení. Projekt byl realizován z programu
Ministerstva životního prostředí, Operačního programu životní prostředí. Celkové náklady činily 1,2
milionu Kč.
7

vyklidí, aby jím mohla projít povodňová vlna. Příkladem je třeba pravobřežní náplavka Vltavy
procházející centrem města.
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ZÁVĚR
V budoucnu budeme pravděpodobně vystaveni čím dál větším povětrnostním anomáliím, jako
jsou extrémní srážky a dlouhodobá sucha. Výzvy k zodpovědnému hospodaření s vodou je třeba řešit
s předstihem, protože sanace následků bude s jistotou složitější a nákladnější. V rámci ochrany před
povodněmi bylo uděláno v posledním dvacetiletí velké množství práce, naopak sucho je výzvou
poměrně novou, na kterou není zatím příliš připravena ani legislativa, ani praxe. Dobrou zprávou ale
podle mého názoru je, že existují smysluplné a někdy i celkem jednoduché způsoby, jakými může člověk
riziko následků těchto anomálií zmírnit.
8
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