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PREDHOVOR 
 

Tento zborník čitateľovi prináša vybrané študentské vedecké odborné práce študentov Univerzity 
Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorí sa s nimi zapojili do XII. ročníka Študentskej vedeckej 
odbornej činnosti na tejto fakulte.  

Všetky práce boli spracované pod vedením kvalifikovaných konzultantov a okrem nich boli recenzované 
dvoma posudzovateľmi: Okrem oponentov, ktorí spracúvali svoje posudky v rámci priebehu samotnej 
Študentskej vedeckej odbornej činnosti, sme pred vydaním zborníka ku každému príspevku doplnili posúdenie 
aj druhým recenzentom. Okrem zmieneného posúdenia všetky príspevky boli aj prezentované a obhajované 
pred komisiou z radov pedagógov fakulty na študentskej konferencii v rámci XII. ročníka súťaže „Študentská 
vedecká odborná činnosť“, ktorá sa na fakulte konala 4. júna 2021 v dvoch sekciách. 

Práce ŠVOČ boli pre potreby zostavenia zborníka mierne formálne upravené a v niektorých prípadoch 
autori drobnými úpravami aj v obsahovej rovine reflektovali posudky oponentov. 

Zborník príspevkov ŠVOČ prináša vedecké texty zamerané na aktuálne, neraz provokatívne témy 
z viacerých právnych odvetví. Čitateľ nájde odpovede napríklad na otázky, či môžu byť predčasné voľby 
predmetom referenda a ako by sa v praktickej rovine zabezpečila vymožiteľnosť výsledkov takéhoto referenda, 
alebo či je vôbec celoštátne referendum efektívnym prostriedkom priamej demokracie na Slovensku. Dozvie 
sa, či sú výpovede tzv. kajúcnikov v trestnom konaní dôveryhodné a aké sú úskalia inštitútu spolupracujúceho 
obvineného. Ďalšie príspevky prinášajú poznatky týkajúce sa napríklad právnej regulácie kanabidiolu či 
noviniek v oblasti regulácie problematiky prevádzky a testovania autonómnych vozidiel. Ku skúmaným 
otázkam patrí aj to, ako sa stavia Európsky súd pre ľudské práva k diskriminácii Rómov v oblasti vzdelávania. 

Projekt Študentská vedecká odborná činnosť, ale aj tento zborník, sú svedectvom schopností študentov 
Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty tvorivo vedecky pracovať a formulovať validné vedecké 
poznatky, čo je v dnešnej dobe, ktorá neraz preferuje povrchnosť, neoverené správy a polopravdy, veľmi cenné.  

 
 
Bratislava, december 2021 
 
 
 
 
 

Doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD. 
Predseda Rady ŠVOČ na PraF UK 
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JE CELOŠTÁTNE REFERENDUM EFEKTÍVNYM PROSTRIEDKOM PRIAMEJ 
DEMOKRACIE NA SLOVENSKU ?1 

 

Vanesa Dafčíková 
 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 
 
Abstract: Object of this study is to find answer to the question if a national referendum is an effective 
instrument of direct democracy in Slovakia. The work is focusing on the analysis of the subject of referendum 
and its legal effects and the problems  associated with these aspects through relevant legislation and case-law 
of the Constitutional court of the Slovak republic. The result of the analysis of the issue is the conclusion that 
national referendum is currently not an effective instrument of direct democracy in Slovakia. 
 
Abstrakt: Cieľom tejto práce je nájsť odpoveď na otázku, či celoštátne referendum je efektívnym prostriedkom 
priamej demokracie na Slovensku. Práca sa zameriava na analýzu predmetu referenda, jeho právnych účinkov 
a problémov, ktoré sú s týmito aspektami spojené a to prostredníctvom platnej právnej úpravy a judikatúry 
Ústavného súdu Slovenskej republiky. Výsledkom analýzy danej problematiky je záver, že celoštátne 
referendum v súčasnosti  nie je efektívnym prostriedkom priamej demokracie na Slovensku. 

 
Key words: Effective instrument, referendum, constitution, the subject of referendum, legal effects, case-law, 
problems associated with referendum. 
 
Kľúčové slová: Efektívny prostriedok, referendum, ústava, predmet referenda, právne účinky, judikatúra, 
problémy spojené s referendom. 
 
1 ÚVOD 

Inštitút referenda možno charakterizovať ako právom upravenú možnosť určitým spôsobom 
vymedzenej skupiny obyvateľstva záväzne vyjadriť svoj názor na položenú otázku, a to v podobe súhlasu či 
naopak nesúhlasu.2 Referendum môžeme charakterizovať aj ako hlasovanie obyvateľov/občanov o zásadnej 
otázke verejného záujmu s právne relevantným výsledkom takého hlasovanie (decízne rozhodnutie), resp. 
výsledok hlasovania má imperatívny charakter a dáva vyššiu legitimitu takémuto rozhodnutiu.3 V teoretickej 
polohe je referendum určitou "poistkou" občana voči parlamentu, aby si v zásadných otázkach nechal "poradiť" 
od občanov alebo aby občania v referende hlasovaním zobrali na seba zodpovednosť, ktorú parlament nechce, 
nemôže, nevie alebo nedokáže uniesť.4 

Pramene platnej úpravy referenda sa nachádzajú v Ústave Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava“). 
Ústava upravuje referendum v druhom oddiele piatej hlavy, nazvaný Zákonodarná moc. Inštitút referenda sa 
okrem článkov 93 až 100 nepriamo nachádza aj v článku 2 ods. 1, ktorý hovorí o tom, že štátna moc pochádza 
od občanov ktorí ju môžu vykonávať aj priamo. Referendum je taktiež definované v článku 7 ods. 1, ktorý 
stanovuje, že v prípade, keď nastane skutočnosť vstupu alebo výstupu Slovenskej republiky do štátneho zväzku 
s inými štátmi, sa rozhodne ústavným zákonom, ktorý bude potvrdený referendom.5 Podľa článku 125b je 
Ústavnému súdu umožnené rozhodovať, či predmet referenda, ktoré má byť vyhlásené, je v súlade s Ústavou 
alebo ústavným zákonom. Návrh na rozhodnutie môže podať prezident Slovenskej republiky v prípade 
pochybností.  Okrem Ústavy je inštitút referenda upravený aj v zákone č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu 
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov (taktiež známy ako „volebný kódex“), konkrétne 

                                                 
1 Tento príspevok bol prezentovaný ako študentská vedecká odborná práca v rámci XII. ročníku ŠVOČ na PraF UK. Konzultantom 
práce ŠVOČ bol doc. JUDr. Marián Giba, PhD. 
2 SPÁČ, P.: Priama a zastupiteľská demokracia na Slovensku. Volebné reformy a referendá po roku 1989. Brno. Centrum pro studium 
demokracie a kultury, 2010,  s. 12.  
3 CIBULKA, Ľ. a kol.: Štátoveda. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017,  s. 140.  
4 PL. ÚS 42/1995 z 2. mája 1996. 
5 Súčasťou Ústavy je aj miestne referendum a referendum na území vyššieho územného celku, ktoré ustanovené v článku 67 ods. 1, ako 
jedna z možností uskutočnenia územnej samosprávy, to však nie je predmetom tejto práce. 
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v svojej ôsmej časti v § 196 až § 215.. Platnú právnu úpravu inštitútu referenda dopĺňa aj rozhodovacia činnosť 
Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „Ústavný súd“).6  

Referendum je predmetom mnohých diskusií už niekoľko rokov. Nielen v rovine doktrinálnej, ale aj 
v rovine laickej. Vlnu týchto diskusií znova rozprúdilo najnovšie rozhodnutie Ústavného súdu z roku 2014, 
ktorým sa Ústavný súd snažil nielen zjednotiť názor predchádzajúcich judikátov, ale taktiež vniesť zmenu do 
inštitútu, ktorý sa zatiaľ nemal v slovenských ústavnopolitických podmienkach príležitosť výraznejšie presadiť.7 
Dôkazom je aj účasť občanov na referendách, ktoré sa konali v minulosti.8 Avšak Ústavný súd daným 
rozhodnutím vyvolal ešte viac otázok týkajúcich sa rôznych aspektov referenda ako vyriešil problémy, ktoré sa 
s referendom spájajú.  

Cieľom práce je zistiť odpoveď na otázku, či celoštátne referendum je naozaj efektívnym prostriedkom 
priamej demokracie na Slovensku. Odpoveď na danú otázku som sa snažila zistiť prostredníctvom analýzy 
dvoch aspektov, ktoré sú častými predmetmi diskusií a to predmet a právne účinky referenda a problémy, ktoré 
sú s nimi spojené. Za efektívny prostriedok priamej demokracie možno považovať nástroj, vďaka ktorému 
môžu občania ako subjekt od ktorého pochádza štátna moc, prejaviť svoju vôľu  v otázkach, kde sa ich zásah 
javí ako nevyhnutný alebo žiaduci, pričom zároveň ich rozhodnutie vyvolá priamy a v praxi vymožiteľný 
výsledok, ktorý nie je podmienený konaním ďalších subjektov. Ide o možnosť suveréna ovplyvňovať, vstupovať, 
či rozhodovať o dôležitých otázkach priamo a bezprostredne spolupôsobiť pri tvorbe štátnej vôle.9 Ak hovoríme 
o spolupôsobení, využitie daného prostriedku musí mať výsledok, ktorý možno pripodobniť výsledku štátnej 
moci, ktorá ja vykonávaná prostredníctvom volených zástupcov. Občan teda môže prostredníctvom referenda 
vystupovať ako tvorca zákonodarnej (dokonca aj ústavodarnej) moci.10 Výsledok referenda je formou práva, 
ktorá by mala byť nie len záväzná, ale jej obsah by taktiež mal byť premietnutý do praxe a mala by mať 
bezprostredné právne účinky.  Či všetky tieto podmienky efektívnosti referendum reálne spĺňa som sa snažila 
v nasledujúcich stranách  na základe argumentov predostrieť. 
 
2 PREDMET REFERENDA 

Predmet referenda je možné vymedziť dvoma spôsobmi a to pozitívne a negatívne. 
Pozitívne vymedzenie môžeme charakterizovať ako všetko, o čom sa referendom môže rozhodnúť, 

teda dôležité otázky verejného záujmu11 a taktiež čo predmetom referenda byť musí, konkrétne situácia 
vstúpenia alebo vystúpenia Slovenskej republiky zo štátneho zväzku. V takomto prípade sa referendom musí 
schváliť ústavný zákon o tejto skutočnosti12. Čo nemôže byť predmetom referenda, teda negatívne 
vymedzenie, je ustanovené v článku 93 ods. 3 Ústavy.  
 
2.1 Problémy spojené s predmetom referenda 

Predmetom referenda nemôžu byť skutočnosti taxatívne vymedzené v Ústave. Ide o základné ľudské 
práva a slobody, dane, odvody a štátny rozpočet. Avšak podľa Ústavného súdu nemožno odmietnuť každú 
otázku, ktorá sa čo len minimálne obsahovo dotýka niektorého zo základných práv a slobôd. Inak by totiž 
skutočne došlo k popretiu zmyslu a účelu inštitútu referenda.13 Ústavný súd ďalej dodáva, že je málo takých 
otázok, ktoré by sa aspoň čiastočne nedotýkali základných práv a slobôd. 14 Ústavný súd taktiež uvádza, že 
v prípade, ak by nastala skutočnosť, kedy by sa predmet referenda týkal základných ľudských práv a slobôd, je 
možné ho povoliť len v prípade, ak by došlo k rozšíreniu daného práva alebo slobody v porovnaní s platným 
právnym stavom. Každá otázka týkajúca sa rozšírenia sa v prípade zásahu Ústavného súdu, ktorý je v tomto 
prípade obmedzený, bude posúdená osobitne. Je však potrebné dbať na to, aby nedošlo zároveň k oslabeniu 
iných základných práv alebo slobôd. Oslabenie akéhokoľvek existujúceho štandardu ochrany konkrétneho 

                                                 
6 PL. ÚS 42/1995 z 2. mája 1996; II. ÚS 31/97 z 21. mája 1997; PL ÚS 24/2014 z 28. októbra 2014. 
7 DOMIN, M.: Referendové nie a jeho právne následky. In: Miľníky práva v stredoeurópskom priestore. Bratislava : Univerzita Komenského 
v Bratislave, Právnická fakulta, 2015, s. 133. 
8 Referendum v roku 1994 - účasť 19,96%;  1997 - účasť 9,53%;  1998 - účasť 44,25%;  2000 - účasť 20,03%; 2003 - účasť 52,15% (jediné 
referendum, ktoré bolo platné);  2004 - účasť 35,86%;  2010 - účasť 22,84%; 2015 - účasť 21,41%. Dostupné online : 
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_referend_na_Slovensku/ [cit. 6.2.2021]. 
9 II. ÚS 31/97. 
10 ZELENAJOVÁ,  Z.: Inštitút referenda v SR-Aktuálne otázky. In: Miľníky práva v stredoeurópskom priestore. Bratislava : Univerzita 
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2015,  s.162. 
11 Fakultatívne referendum ( článok 93 ods.2 Ústavy). 
12 Obligatórne a ratifikačné referendum ( článok 7 ods. 1 a článok 93 ods. 1 Ústavy). 
13 PL. ÚS 24/2014. 
14 PL. ÚS 24/2014. 
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základného práva schválením referendovej otázky je neprípustné.15 Dôvodom je možnosť narušenia podstaty 
a zmyslu základného práva a slobody. Ústavný súd SR je v takomto prípade povinný chrániť pred eróziou 
základných práv a slobôd.16 Čo však podľa Ústavného súdu okrem rozšírenia základných ľudských práv, môže 
byť predmetom referenda, je referendová otázka, ktorá by iba potvrdzovala platný právny stav, teda posilnila 
už existujú právnu úpravu.17 Ide o akúsi „neutralitu“ referendovej otázky vo vzťahu k právnemu stavu de lege 
lata.18 Avšak pri referende je možné s otázkou nielen súhlasiť ale aj nesúhlasiť. Tým pádom je len jedna možnosť 
potvrdením platnej právnej regulácie, druhou možnosťou odpovede na referendovú otázku je vyjadrenie 
nesúhlasu s existujúcou právnou úpravou a jej spochybnenie, teda žiadna referendová otázka nemôže byť 
v súčasnosti neutrálna voči platnej právnej úprave.19  

Ústavný súd sa rozhodnutím z roku 2014 však pokúsil vyriešiť iba problematiku týkajúcu sa základných 
ľudských práv a slobôd. Otázka týkajúca sa daní, odvodov a štátneho rozpočtu ostala opomenutá a vytvára 
medzeru v interpretácií predmetu referenda.  

Za problematickú by sme mohli považovať aj definíciu predmetu referenda, ktorá sa môže týkať 
dôležitej otázky verejného záujmu. Ide o definíciu, ktorú možno chápať veľmi široko a nie je možné taxatívne 
vymedziť čo všetko pod dôležitú otázku spadá a čo už považovať za dôležitú otázku verejného záujmu 
nemožno. Ústavný súd v rozhodnutí uviedol aj riešenie tohto problému. Fakt, že 350 000 alebo dokonca viac 
občanov žiada referendum o určitej otázke, podstatným spôsobom nasvedčuje tomu, že táto otázka sa formuje 
do podoby dôležitej otázky verejného záujmu..20 Môžeme teda s určitosťou hovoriť o dôležitej otázke 
verejného záujmu, ak 350 000 alebo viac obyvateľov žiada referendum o danej otázke.  

Ústavný súd však neposkytol odpoveď na otázku týkajúcu sa druhej možnosti iniciácie referenda, teda 
uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „Národná rada“). V tomto prípade však možno 
zhodnotiť, že daná interpretácia je taktiež aplikovateľná pri iniciovaní referenda Národnou radou. Ak 
o referendum žiada väčšina poslancov a Národná rada sa na tom uznesie, možno považovať otázku v referende 
za dôležitú otázku verejného záujmu.21 

 Pri vyhlasovaní referenda sa uplatňuje automatizmus, podľa ktorého ak si dostatočný počet voličov, či 
dostatočný počet poslancov Národnej rady SR želá referendum, potom niet o čom pochybovať a referendum 
treba uskutočniť.“22 Pravdaže za predpokladu, že predmet referenda je v súlade s Ústavou.  
  V neposlednom rade je dôležité taktiež spomenúť aj problém týkajúci sa právneho účinku predmetu 
referenda. „Ak predmet referenda nie je spôsobilý vyvolať právny účinok, alebo ak ide o predmet referenda, 
ktorý nie je dôvod spájať s právnym účinkom, potom ide o vec verejného záujmu, ktorá sa na rozhodovanie 
v referende nehodí, nech je akokoľvek pre spoločnosť dôležitá. Referendová spôsobilosť predmetu referenda 
je podstatnou náležitosťou  predmetu referenda, no pozornosť dosiaľ nikdy nevyvolala.“23 Preto je vždy 
potrebné pri predmete referenda posúdiť, či daný predmet dokáže vyvolať právny účinok. V prípade, že otázka 
obsiahnutá v referende nie je schopná právny účinok vyvolať alebo ju s ním nemožno spojiť, ide o otázku, ktorá 
by nemala byť predmetom referenda.  

Ústavný súd rozhodnutím PL. ÚS 24/2014 zaujal stanovisko k otázke predmetu referenda a  základných 
práv a slobôd ako súčasť otázky v referende. Pred týmto rozhodnutím základné práva a slobody na základe 
článku 93 Ústavy tvorili predmet, ktorý nemohol byť predmetom referenda. Ústavný súd však nesúhlasí s tým, 
že základné práva a slobody nemôžu byť predmetom referenda. Na základe jeho tvrdení je  možné ich rozšíriť, 

                                                 
15 GIBA, M. a kol.: Ústavné právo. Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. s. 218. 
16 ZELENAJOVÁ, Z.: Inštitút referenda v SR-Aktuálne otázky. In: Miľníky práva v stredoeurópskom priestore. Bratislava : Univerzita 
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2015, s.163. 
17 Jednou z otázok, pri ktorej Ústavný súd v rozhodnutí PL. ÚS 24/2014 z 28. októbra 2014 posudzoval súlad s Ústavou bola otázka : „Sú 
hlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?“  
Táto otázka nemala podľa Ústavného súdu ambíciu zmeniť právny stav, ale naopak ho potvrdiť. Išlo o vytvorenie priestoru pre zaujatie 
stanoviska k danej otázke.  
18 GIBA, M.: Referendum vo svetle novej zákonnej úpravy. In: Aktuálne problémy volebného práva – Nové volebné zákony. Košice UPJŠ, 
2015, s. 158. 
19 GIBA, M.: Referendum vo svetle novej zákonnej úpravy. In: Aktuálne problémy volebného práva – Nové volebné zákony. Košice UPJŠ, 
2015, s. 158. 
20 PL. ÚS 24/2014. 
21 Zhodne napr.: GIBA, M. a kol.: Ústavné právo. Bratislava : Wolters Kluwer, 2019,  s. 217. 
22 DRGONEC, J.: Cieľavedomo zatracované referendum. Dostupné online: dennikn.sk/1068589/cielavedomo-zatracovane-referendum/ 
[cit. 4.2.2021]. 
23 DRGONEC, J.: Cieľavedomo zatracované referendum. Dostupné online: dennikn.sk/1068589/cielavedomo-zatracovane-referendum/ 
[cit. 4.2.2021]. 
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no za žiadnych okolností nemôže dôjsť k ich oslabeniu. Ústavný súd taktiež pripustil možnosť „potvrdzujúcej“ 
otázky, ktorá ma potvrdiť doterajší právny stav. Otázka, čo v prípade ak by výsledkom referenda občanmi došlo 
k spochybneniu právnej regulácie však ostáva naďalej nezodpovedaná. Taktiež odpoveď na otázku čo je 
dôležitou otázkou verejného záujmu nie je striktne vymedzená, pretože právna úprava ju ďalej nešpecifikuje. 
Väčšina názorov týkajúca sa tohto problému sa však zhoduje v tom, že ak 350 000 žiada hlasovanie o danej 
otázke, nemožno nesúhlasiť, že otázka dôležitou je. Obdobne to platí aj pre uznesenie Národnej rady. 
Predmetom referenda však môže byť len otázka, ktorá je schopná vyvolať právne účinky.   
 
3 PRÁVNE ÚČINKY REFERENDA   

Referendum je v ústave najvyššou ustanovenou formou, v ktorej sa vôľa obyvateľstva stane všeobecne 
právne záväznou.24  Referendum je ústavnoprávny inštitút, ktorého účelom je zabezpečiť občanom štátu (ako 
nositeľom primárnej (originárnej) moci), aby bezprostredne spolupôsobili pri tvorbe štátnej vôle. Občania v 
referende uplatňujú toto svoje oprávnenie hlasovaním, ktoré má právne účinky. Hlasovanie občanov bez 
právnych účinkov je ľudovou iniciatívou, plebiscitom.25 Súčasne je zreteľný postoj ústavného súdu uznávajúci 
právne účinky referenda (referendum teda nie je plebiscitom). 26 Z rozhodnutí Ústavného súdu teda môžeme 
zhodnotiť, že sám Ústavný súd považuje referendum za hlasovanie, ktorým obyvatelia ako nositelia suverénnej 
moci, prejavujú svoju vôľu, ktorá sa v prípade podmienok splnených v článku 98 odseku 1 Ústavy stáva 
všeobecne právne záväznou a taktiež vyvoláva právne účinky.  

 
3.1 Problémy právnych účinkov referenda 

V prípade, že výsledky referenda sú platné, návrhy prijaté v referenda vyhlási Národná rada Slovenskej 
republiky rovnako ako zákon.27 „Rovnako ako zákon“, to sú tie slová, ktoré predstavujú najväčší problém pri 
snahe identifikovať formálno-právnu povahu vyhlásených návrhov, prijatých v referende. 28 Vyhlásením 
„rovnako ako zákon“ sa z výsledku referenda nestáva zákon vo formálnom zmysle, t.j. predpis v podobe 
paragrafového znenia.29 Na základe formulácie „rovnako ako zákon“ možno hovoriť o výsledku referenda ako 
o osobitnej forme práva, ktorá je síce vyhlásená ako zákon, no nemožno ju so zákonom stotožniť. Rozdielom 
medzi zákonom a vyhláseným výsledkom prijatým v referende je napríklad proces prijatia alebo subjekt, ktorý 
tieto formy práva tvorí. Národná rada SR ako zástupca suveréna, teda ľudu a ako zákonodarný orgán, disponuje 
právomocou tvoriť zákony v rámci legislatívneho procesu. No v prípade prijatia predložených návrhov v 
referende vykonávajú občania svoju moc priamo a ich prejavom vôle dochádza k tvorbe osobitného prameňa, 
ktorým je vyhlásený výsledok referenda, teda ide o proces odlišný ako pri prijatí zákona. Na základe týchto 
argumentov JUDr. Domin vyjadril názor, že vyhlásené návrhy prijaté v referende možno označiť za osobitnú 
formu práva, formu práva sui generis. Možno ich tiež označiť za normatívny právny akt, pretože sú výsledkom 
normotvornej činnosti zdroja moci.30 Avšak ďalej uviedol, že táto argumentácia nie je najvhodnejším riešením 
problému, ktorý sa týka interpretácie slov „rovnako ako zákon“, ktoré ústavodarca v článku 98 ods. 2 použil. 
Optimálnym riešením daného problému by bola zmena daného článku, ktorá by presne vymedzila, že výsledky 
sa vyhlásia, nie vo forme zákona, ale len procesom a spôsobom rovnakým ako zákon. 

Ústavný súd v rozhodnutí sp. zn. II. ÚS 31/97 z 21. mája 1997 vyjadril názor:„Referendová otázka je 
správna len pokiaľ je bez prílohy zákona. Ústava výslovne neustanovuje, ani zákonodarcu nesplnomocňuje, aby 
ako príloha k referendovej otázke bol pripojený návrh ústavného zákona. Prílohu môže tvoriť vysvetlenie v tých 
prípadoch, kde ide o zložitejšiu otázku. Preto ústavný súd, pokiaľ ide o tento problém, zaujal jednoznačné 
stanovisko.“ 31 To znamená, že príloha v referende nemôže obsahovať návrh zákona v paragrafovom znení 
a ľud nemôže sám prijať zákon. Ústavný súd v citovanom rozhodnutí taktiež vylúčil možnosť, aby sa 
referendom zmenila Ústava. V referende teda nemožno priamo na základe výsledku hlasovania zmeniť Ústavu.  

Prijatie návrhu v referende má ústavnú relevanciu v tom zmysle, že ním občania zúčastnení na hlasovaní 
udelia parlamentu príkaz, aby v súlade s návrhom prijatým v referende zmenil časť ústavy, ktorá bola 
predmetom vyhláseného referenda. Ústava však neobsahuje ustanovenie umožňujúce občanom, aby hlasovali 

                                                 
24 II. ÚS 94/95. 
25 II. ÚS 31/97. 
26 PL. ÚS 24/2014. 
27 Článok 98 ods. 2 Ústavy. 
28 DOMIN, M.: Formálno-právna povaha výsledku referenda. In: Justičná revue, 62, 2010, č. 11, s. 1248. 
29 GIBA, M. a kol.: Ústavné právo. Bratislava : Wolters Kluwer, 2019,  s. 219.  
30 DOMIN, M.: Formálno-právna povaha výsledku referenda. In: Justičná revue, 62, 2010, č. 11, s. 1250. 
31 II. ÚS 31/97. 
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priamo o formulácii navrhnutej zmeny Ústavy. Občania v referende podľa čl. 93 ods. 2 Ústavy môžu priamo 
uplatniť svoju vôľu, ktorá smeruje k zmene alebo k doplneniu ústavy.32 Toto tvrdenie však sám Ústavný súd 
judikátom z roku 2014 prekonal. Podľa Jána Drgonca : „Racionálnosť tejto konštrukcie možno vysvetliť aj 
obhájiť závažnosťou právnych noriem, ktoré sa majú v referende zrodiť. Pri priamej formulácii ústavnej úpravy 
účastníkmi referenda hrozí zmätočnosť právnej úpravy zapríčinená potenciálne nedostatočným odborným 
vzdelaním navrhovateľov ústavnej zmeny alebo ústavného doplnku. Preto účastníci referenda prejavia svoju 
vôľu Ústavu zmeniť alebo doplniť spôsobom, ktorý vymedzia s tým, že parlamentu uložia povinnosť ich vôľu 
normatívne vyjadriť.“33 Ústavný súd daným rozhodnutím síce nechcel obmedziť priame vykonanie štátnej 
moci, ktoré občanom prináleží a  skôr chcel predísť problémom, ktoré by v budúcnosti mohli vzniknúť a ktoré 
by boli spojené s možnými ťažko pochopiteľnými návrhmi schválenými v referende, či návrhmi zákonov, ktoré 
by z dôvodu nedostatočnej odbornosti, nemuseli vyvolať požadované právne účinky, no i napriek snahe 
Ústavného súdu nemožno tvrdiť, že k obmedzeniu rozhodnutím Ústavného súdu nedošlo.  

Ako už bolo spomenuté v predchádzajúcich riadkoch, Ústavný súd v rozhodnutí z roku 1997 
interpretoval referendum ako takzvaný „príkaz“ občanov udelený parlamentu. Daná interpretácia sa ukázala 
ako problematická z dvoch dôvodov.  

Prvým problémom je zákaz imperatívneho mandátu. Zástupcovia občanov podľa článku 73 odseku 2 
Ústavy vykonávajú mandát podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie sú viazaní príkazmi.  

  Ústavný súd však explicitne charakterizoval referendum ako príkaz, ktorý je im udelený. V praxi by išlo 
o situáciu, kde by poslanci na základe referenda boli viazaní príkazom a teda by museli prijať či už ústavný zákon 
alebo zákon, ktorých obsah by odpovedal výsledkom referenda. Táto situácia by však vytvárala, ako už bolo 
spomenuté, konflikt so zákazom imperatívneho mandátu, pretože parlament by ako jediný ústavodarný 
a zákonodarný orgán Slovenskej republiky34, prijímal zákony, nielen na základe svedomia a presvedčenia 
poslancov, ale aj na základe príkazu, ktorým podľa Ústavy viazaní nie sú. S týmto názorom sa stotožnil aj sudca 
Orosz v odlišnom stanovisku judikátu z roku 2014: „Mandát vykonávajú osobne a nie sú viazaní príkazmi 
nikoho, a teda ani príkazom občanov vyjadreným v referende, a preto ich nikto nemôže prinútiť k tomu, aby v 
súlade s výsledkom referenda zmenili príslušný zákon, príp. zmenili Ústavu.“ Ďalej dopĺňa, že ak dochádza 
k interpretácií týmto spôsobom, možno hovoriť v zásade len o draho zaplatenom výskume verejnej mienky, 
ktorý žiadne právne účinky nevyvoláva a stáva sa koniec koncov zbytočným. Daný záver, ktorý sa postupne stal 
súčasťou mienky verejnosti o referende, má za následok vysokú neúčasť občanov na referende.  

Týmto sa dostávame k druhému problému „príkazu“. Ak by aj existovala výnimka zo zákazu 
imperatívneho mandátu, v prípade neuposlúchnutia daného príkazu občanov pre poslancov neexistuje nijaká 
sankcia ani ustanovenie, ktoré by upravovalo aké dôsledky by bolo možné vyvodiť z nerešpektovania 
a nevykonania daných výsledkov referenda.  

Ďalším problém by bola otázka lehoty v akej by mali byť výsledky referenda pretavené do zákona. Keďže 
úprava lehoty na vykonanie „príkazu“ neexistuje, nielenže by poslanci toto vykonanie mohli odložiť, ale taktiež 
nie je možné ich ani nijako za zdĺhavé pretransformovanie referenda sankcionovať.  

Za problematickú možno považovať aj absenciu záruky, že parlament príjme zákon na základe výsledkov 
referenda, ktorý bude mať také právne účinky, ako občania prijatím referendom zamýšľali. Jedinú formu 
sankcie, ktorá by pravdepodobne mohla nastať v týchto prípadoch, by bolo opätovné nezvolenie strán 
v nadchádzajúcich voľbách do Národnej rady.  

Ústavný súd však vytvorením teórie „príkazu“ spôsobil aj určitý nesúlad s článkom 93 odsekom 2, kde 
ústavodarca použil slovo „rozhodnúť“. Z povahy veci vyplýva, že občania vo fakultatívnom referende rozhodnú 
o dôležitej otázke verejného záujmu a nepôjde o „príkaz“ občanov parlamentu. Ústavný súd týmto nesúladom 
nepriamo, rovnako ako v rozhodnutí v rozhodnutí PL. ÚS 42/95, kde Ústavný súd hovorí o referende ako o 
„poistke“ občana voči parlamentu, aby si v zásadných otázkach nechal "poradiť" od občanov, z referenda 
rozhodovacieho urobil skôr referendum konzultatívne, inak nazývané aj poradné. Ústavný súd teóriou 
„príkazu“ spochybňuje decízne účinky referenda a „devalvuje“ ho na konzultatívny nástroj priamej 
demokracie.35 Je problematické hovoriť o konzultatívnom referende ako type referenda, pretože z hľadiska 
pojmového vymedzenia referenda v ňom absentuje jeden to základných znakov referenda, právna 

                                                 
32 II. ÚS 31/97. 
33 DRGONEC, J.: Cieľavedomo zatracované referendum. Dostupné online: dennikn.sk/1068589/cielavedomo-zatracovane-referendum/ 
[cit. 4.2.2021]. 
34 Článok 72 ods. 1 Ústavy. 
35 Odlišné stanovisko sudcu Orosza k nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 24/2014. 
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záväznosť.36 Ide o referendum, ktoré nemá právne účinky a ide len o odporúčanie občanov, čím sa oslabuje 
inštitút referenda ako forma priamej demokracie. Občania majú možnosť podľa článku 2 odseku 1 Ústavy, 
vykonávať štátnu moc buď prostredníctvom zástupcov, ktorých si volia alebo priamo. Ak by malo ísť iba o akési 
odporúčanie už zvoleným zástupcom, nemôžeme s určitosťou tvrdiť, že ide o vykonávanie štátnej moci priamo. 

Referendum je "poistkou", ktorú si ponecháva nositeľ originálnej moci - občan - voči nositeľom odvodenej 
moci - parlamentu a jeho poslancom"37. Ide o možnosť rozhodnúť o dôležitých otázkach verejného záujmu38 
alebo ako schválenie ústavného zákona, týkajúceho sa vstúpenia alebo vystúpenia zo štátneho zväzku39, nie 
ako poradný prostriedok pre poslancov, ktorým už občania časť svojej moci zverili.  

Výklad, ktorý Ústavný súd v roku 1997 poskytol a ktorý v sfére doktríny vyvolal mnoho otázok a dohadov, 
sa ako už bolo v úvode uvedené, Ústavný súd v roku 2014 snažil doplniť, či poopraviť. Ústavný súd sa 
v rozhodnutí sp. zn. PL. ÚS 24/2014 okrem iného venoval nielen problematike návrhu zákona v referende, ale 
taktiež zaujal stanovisko týkajúce sa „príkazu“, ktorý je občanmi udelený parlamentu.  

Otázku návrhu zákona Ústavný súd interpretoval rovnako ako v predchádzajúcom rozhodnutí, teda 
súhlasí s tým, že nemožno vykonať referendum, ktoré sa bude týkať návrhu zákona, avšak konkrétnym 
výkladom doplnil, že „nevylučuje iný spôsob prijímania všeobecne záväzných pravidiel správania s právnou silou 
zákona, prípadne ústavného zákona, konkrétne občanmi v referende.“40 To znamená, že referendum síce nie 
je zákonom, ale má rovnakú právnu silu ako zákon, či ústavný zákon. Ústavný súd ďalej citované stanovisko 
nerozvinul, no v sudca Orosz dopĺňa, že výsledok referenda, ktorý má spravidla formu zákazu, príkazu alebo 
dovolenia, má bezprostredné a pritom všeobecne záväzné právne účinky.41 Takéto účinky nastanú 
uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len„ Zbierka zákonov“). 

Ak nastane situácia, že referendum bude platné, Ústavný súd ďalej dopĺňa, že „návrh prijatý v referende 
vyhlási Národná rada ako zákon, čím sa text referendovej otázky pretavený do konštatačnej formulácie 
zodpovedajúcej prijatej odpovedi na položenú otázku stane súčasťou systému všeobecne záväzných právnych 
noriem.“42 Čo sa v praxi môže preukázať ako problematické je znenie otázky v referende a následne aj návrhy 
v ňom prijaté. Vyhlásenie výsledkov referenda Národnou radou musí obsahovať deň konania referenda, počet 
voličov zapísaných v zoznamoch voličoch, počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní, počet voličov, ktorí na 
návrh odpovedali „áno“, počet voličov, ktorí na návrh odpovedali „nie“, konštatovanie, ktorý návrh bol v 
referende prijatý.43 Príkladom je platné referendum z roku 2003. Ide o rozhodnutie predsedu Národnej rady SR 
č. 175/2003 Z.z.44 Avšak vyhlásenie referenda na základe týchto ustanovení komplikuje jednoznačnosť 

                                                 
36 CIBULKA, Ľ. a kol.: Štátoveda. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, s. 141. 
37 PL. ÚS 42/95. 
38 Článok 93 ods. 2 Ústavy. 
39 Článok 93 ods. 1 Ústavy. 
40 PL. ÚS 24/2014. 
41 PL. ÚS 24/2014. 
42 PL. ÚS 24/2014. 
43 § 215 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
44 ROZHODNUTIE 
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky 
z 19. mája 2003 
o vyhlásení návrhu prijatého v referende konanom 16. a 17. mája 2003 
 Čl. I 
Podľa čl. 98 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, § 43 ods. 2 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom 
poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, v súlade s § 25 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 
564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov a  
na základe zápisnice Ústrednej komisie pre referendum Slovenskej republiky o výsledku hlasovania v referende konanom 16. a 17. mája 
2003, ktoré bolo vyhlásené rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky č. 49/2003 Z. z.,  
vyhlasujem 
výsledok referenda konaného 16. a 17. mája 2003, v ktorom nadpolovičná väčšina oprávnených voličov rozhodla o prijatí návrhu,  že 
súhlasia s tým, aby sa Slovenská republika stala členským štátom Európskej únie.  
Čl. II 
(1) Referendum sa konalo v piatok 16. mája 2003 a v sobotu 17. mája 2003. 
(2) Celkový počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie v referende bol 4 174 097.  
(3) Celkový počet oprávnených občanov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní, bol 2 176 990. 
(4) Celkový počet oprávnených občanov, ktorí na otázku v referende odpovedali „áno“, bol 2 012 870 a celkový počet oprávnených 
občanov, ktorí na otázku v referende odpovedali „nie“, bol 135 031.  
(5) Oprávnení občania Slovenskej republiky nadpolovičnou väčšinou v referende rozhodli o prijatí návrhu, že súhlasia s tým, aby sa 
Slovenská republika stala členským štátom Európskej únie.  
Pavol Hrušovský v. r. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/#ustavnyclanok-98.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1996/350/#paragraf-43.odsek-2.pismeno-e
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/564/#paragraf-25
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/564/#paragraf-25
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/49/
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samotného obsahu vyhlásenia návrhu prijatého v referende.45 Keďže obsahom referendovej otázky nemôže 
byť jeho paragrafové znenie, v praxi môže nastať skutočnosť, že právne účinky rozhodnutia nebude možné 
jednoznačne vyvodiť len z rozhodnutia o vyhlásení návrhu referenda.  

Občania sa síce na referendum ako osobitný prameň práva s právnou silou zákona podľa Ústavného súdu 
môžu odvolávať, avšak otázka v referende si môže vyžadovať ďalšie konanie Národnej rady SR. Či už z dôvodu 
návrhu prijatého v referende môže napríklad nastať skutočnosť, že bude potrebná úprava aktuálnej právnej 
regulácie alebo ako je vyššie uvedené obsah rozhodnutia nebude natoľko jasný a bude potrebné prijatie právnej 
normy, pretože samotné rozhodnutie nebude v praxi postačujúce. Avšak prípady, ktoré si vyžadujú dodatočné 
konanie Národnej rady SR, vyvolávajú otázku, či referendum v skutočnosti má bezprostredné účinky.  

Čo sa snažil Ústavný súd v rozhodnutí z roku 2014 poopraviť bol „príkaz“ občanov udelený parlamentu. Z 
ústavy nemožno vyvodiť povinnosť poslanca Národnej rady prispieť hlasovaním k tomu, aby sa návrh prijatý v 
referende pretvoril do adekvátnej podoby textu právneho predpisu. Niet žiadnej právom regulovanej sankcie, 
ktorá by sa proti poslancovi národnej rady uplatnila, ak by hlasoval proti vôli prejavenej občanmi v platnom 
referende. Akékoľvek konzekvencie, ktoré by bolo možné v takejto situácii vyvodiť, sú redukované do roviny 
politickej zodpovednosti.46 Dané tvrdenie Ústavného súdu je teda možné interpretovať tak, že ak aj nastane 
problém s formuláciou otázky a návrhom prijatým v referende, ktorý si následne vyžaduje konanie Národnej 
rady, neexistuje žiaden príkaz, ktorý by parlament viazal, teda neexistuje povinnosť také niečo vykonať. Taktiež 
poslancov nemožno sankcionovať, jedine v rovine politickej zodpovednosti, ktorou ako už bolo vyššie 
spomenuté, môže byť jedine opätovné nezvolenie do Národnej rady. 

  Ako už bolo spomenuté vyššie, niet pochýb o tom, že referendum je osobitným prameňom práva, na 
ktorý je možné sa odvolať, avšak v praxi v prípade vyvodzovania odpovede z vyhlásenia výsledkov referenda 
v Zbierke zákonov v dôsledku nečinnosti parlamentu môžu nastať komplikácie a odvolať sa na referendum 
môže byť problematické.  

V neposlednom rade pod problematiku právnych účinkov referenda treba taktiež subsumovať článok 99 
odsek 1 Ústavy. Národná rada môže podľa ústavodarcu, po uplynutí troch rokov od účinnosti, výsledky 
referenda zmeniť alebo zrušiť ústavným zákonom. Ústavný súd sa v rozhodnutí II. ÚS 31/97 snažil obhájiť jednak 
lehotu stanovenú v Ústave, či možnosť zmeniť alebo zrušiť výsledky referenda Národnou radou :„Právna sila 
výsledkov referenda je v období troch rokov od jeho vykonania fakticky väčšia, než akú má ústavný zákon 
prijatý Národnou radou. Ústavný zákon Národnej rady možno meniť kedykoľvek po jeho prijatí, ale 
rozhodnutie, vrátane ústavného zákona prijatého v referende, možno zmeniť alebo zrušiť ústavným zákonom 
Národnej rady (čl. 99 ods. 1) alebo ústavným zákonom prijatým v referende (čl. 99 ods. 2 Ústavy) až po troch 
rokoch.“ Možno však hovoriť o poopravení parlamentom v prípade, ak sa s výsledkom referenda nebude 
stotožňovať. Takýto zásah zástupcov občanov do výsledkov referenda ako prostriedku priamej demokracie 
môžeme jednoznačne považovať za problematický.  

Referendum sa vyhlasuje podľa článku 98 odsek 2 Ústavy „rovnako ako zákon“. Vytvára to z referenda 
osobitnú formu práva, no nejde o formu práva v paragrafovom znení. V prípade otázky referenda, ktorá je 
zložitá môže príloha, podľa judikátu z roku 1997, obsahovať jej vysvetlenie. Ide o jediný druh prílohy, ktorý 
môže byť súčasťou referenda. Prílohu podľa tohto rozhodnutia nemôže tvoriť zákon, či ústavný zákon. Občania 
taktiež nemôžu zmeniť výsledkom referenda Ústavu. Zmieneným judikátom Ústavný súd vytvoril teóriu 
„príkazu“. Avšak táto teória sa dostala do konfliktu so zákazom imperatívneho mandátu, pretože poslanci podľa 
článku 101 ods. 2 Ústavy žiadnymi príkazmi viazaní nie sú. V prípade existencie výnimky, kedy by poslanci boli 
povinní príkaz vykonať, neexistuje v právnej úprave sankcia, ktorá by poslancov za nevykonanie príkazu 
postihovala. Absentuje aj lehota na vykonanie príkazu, či záruka, že právne účinky prijatého zákona sa budú 
zhodovať s právnymi účinkami, ktoré chceli občania prijatím referenda dosiahnuť. Teória „príkazu“ tiež narušila 
myšlienku decíznej povahy referenda a zmenila ho skôr na prostriedok poradný. Rozhodnutie Ústavného súdu 
z roku 2014 sa zhoduje s rozhodnutím z roku 1997 v názore, že referendum sa nemôže konať o návrhu zákona. 
Referendu priznáva všeobecne záväzné právne účinky. Občania sa môžu na výsledky odvolať, no môžu nastať 
situácie, keď výsledok bude vyžadovať konanie Národnej rady SR. Čo sa týka teórie „príkazu“, tu Ústavný súd 
zaujal stanovisko odlišné. Odmietol výnimku zo zákazu imperatívneho mandátu. Jedinou formou sankcie je 
sankcia v rovine politickej. Poslednou časťou zhrnutia je článok 99 odsek 2 Ústavy na základe, ktorého má 

                                                 
45 ZELENAJOVÁ,  Z.: Inštitút referenda v SR-Aktuálne otázky. In: Miľníky práva v stredoeurópskom priestore. Bratislava : Univerzita 
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2015,  s.162. 
46 PL. ÚS 24/2014. 
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parlament možnosť výsledok referenda zmeniť, či zrušiť a to po uplynutí troch rokov o účinnosti výsledku 
referenda, podľa odborníkov jednoznačne problémom.  

 
4 ZÁVER 

Cieľom práce bolo nájsť odpoveď na otázku, či je celoštátne referendum ako prostriedok priamej 
demokracie v súčasnosti efektívne. V prvej časti som sa venovala predmetu referenda. 

Občania môžu v referende hlasovať o dôležitých otázkach verejného záujmu. Po rozhodnutí Ústavného 
súdu PL. ÚS 24/2014 možno medzi tieto otázky zaradiť aj otázky týkajúce sa základných práv a slobôd, ktoré 
sú v Ústave súčasťou negatívne vymedzeného predmetu referenda. Vyradenie otázok týkajúcich sa tohto 
predmetu Ústavný súd považuje za popretie významu referenda. Avšak referendum sa môže týkať jedine ich 
rozšírenia alebo zachovania súčasnej úrovne ochrany. Ich prípadné oslabenie by bolo v rozpore s Ústavou a tým 
pádom je vylúčené. Problematické je vytvorenie potvrdzujúcej otázky. Ústavný súd opomenul riešenie situácie, 
čo v prípade ak by hlasovaním občania nesúhlasili so súčasnou platnou úpravou a tým ju oslabili. V rámci 
histórie referenda takáto skutočnosť ešte nenastala a preto je táto medzera riešená jedine v rovine 
doktrinálnej, ale nemožno vylúčiť, že takáto situácia v budúcnosti nastať môže a v takomto prípade bude 
pravdepodobne musieť Ústavný súd toto opomenutie vyriešiť. Opomenutá ostala aj otázka týkajúca sa 
ostatných negatívne vymedzených predmetov referenda. Keďže na toto Ústavný súd odpoveď neposkytol, 
naďalej možno usudzovať, že takýto predmet by bol v rozpore s Ústavou. Ústava bližšie nešpecifikuje čo všetko 
sa považuje za dôležitú otázku. Ide o pojem, ktorý možno chápať široko. Toto sa sčasti vyriešilo názorom, že 
otázka referenda, o ktoré požiada 350 000 obyvateľov je otázka dôležitá. Obdobne možno tento názor 
aplikovať aj v prípade uznesenia Národnej rady SR. Na to aby sa stala otázka predmetom referenda, musí 
vyvolávať právne účinky.  

Efektívnosť referenda v rámci predmetu sa prejavuje hlavne v možnosti rozhodnúť o dôležitých 
otázkach a v rámci hlasovania vyjadriť svoju vôľu, čo referendum spĺňa. Avšak mnoho medzier a pochybností, 
ktoré sa s predmetom referenda spájajú spôsobené i samotným širokým pojmom dôležitej otázky, či možnosť 
negatívne vymedzené predmetu byť predmetom, spôsobuje spory čo všetko v súlade s Ústavou je a čo už 
predmetom nemôže a odpoveď na danú otázku zostáva do istej miery nezodpovedaná.  

Druhým skúmaným aspektom referenda boli jeho právne účinky. Možno považovať referendum za 
efektívne z tohto hľadiska ?  

Referendum sa považuje za osobitnú formu práva a to z dôvodu, že jeho výsledky sú vyhlasované 
rovnako ako zákon. Výsledky referenda sa stávajú súčasťou Zbierky zákonov. Na základe rozhodnutí Ústavného 
súdu i ďalších argumentov nemožno spochybniť, že výsledky referenda všeobecne záväzné právne účinky 
vyvolávajú. Čo sa Ústavný súd v rámci posledného rozhodnutia týkajúceho sa referenda snažil odstrániť, bola 
jeho príkaznosť. Priklonil sa k názoru, že referendum má právne účinky bezprostredné. Čo však túto myšlienku 
v praxi narúša je obsah výsledku vyhláseného v Zbierke zákonov a skutočnosť, že iba výsledok referenda 
nemusí byť postačujúci (napríklad z dôvodu jeho nejasnosti) a bude sa vyžadovať dodatočné konanie  orgánov 
verejnej moci, najmä Národnej rady SR. Občania sa môžu na výsledok referenda odvolať od momentu ako sa 
vyhlási v Zbierke zákonov, no v prípade jeho nejasnosti nastávajú komplikácie s využitím týchto výsledkov 
v praxi. Keďže sa od teórie „príkazu“ upustilo a vylúčila sa výnimka z imperatívneho mandátu, Národná rada SR 
nie je povinná výsledky referenda pretvoriť do zákona. Keďže občania nemôžu referendom prijať zákon, či 
ústavný zákon sami, výsledok referenda jednoznačne spôsobuje aplikačný problém. Referendum ako 
prostriedok priamej demokracie jednoznačne oslabuje aj možnosť, že Národná rada SR jeho výsledok po 
uplynutí troch rokov v prípade nesúhlasu s jeho obsahom, môže zmeniť, či zrušiť. Takýto zásah spôsobuje však 
rozpor so samotným inštitútom referenda, ktorý je prejavom vykonania štátnej moci občanmi priamo a nie 
prostredníctvom zástupcov. Existencia takejto možnosti vytvára ďalší problém týkajúci sa právnej úpravy 
referenda.  

Na základe daných argumentov som dospela k záveru, že inštitút v rámci súčasnej právnej regulácie 
vytvára veľa sporov, otázok a medzier na to, aby sa dalo hovoriť o prostriedku, ktorý je skutočne efektívny. 
Referendum potrebuje zmenu nejasnej právnej úpravy, či už v rámci jeho predmetu alebo  právnych účinkov, 
aby sa skutočne mohlo hovoriť o efektívnom prostriedku priamej demokracie. 
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ÚSTAVNOPRÁVNE ASPEKTY ZÁKAZU KRÍŽOVÉHO VLASTNÍCTVA V 
ZDRAVOTNÍCTVE1 
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Abstract: This work deals with the measure of the of cross – ownership ban in healthcare. The thesis analyzes 
the individual constitutional aspects of the measure in question. The institute of expropriation, which is a way 
of implementing the cross-ownership ban, has undergone a more detailed analysis. Based on the performed 
analysis, the author tries to answer the question whether the measure of cross-ownership ban in healthcare is 
in accordance with the constitutional order of the Slovak Republic. 
 
Abstrakt: Táto práca sa zaoberá opatrením zákazu krížového vlastníctva v zdravotníctve. Sú v nej zanalyzované 
jednotlivé ústavnoprávne aspekty predmetného opatrenia. Podrobnejším rozborom prešiel inštitút 
vyvlastnenia, ktorý je spôsobom realizácie zákazu krížového vlastníctva. Autor sa na základe uskutočnenej 
analýzu snaží odpovedať na otázku, či je opatrenie zákazu krížového vlastníctva v zdravotníctve v súlade s 
ústavným poriadkom Slovenskej republiky. 
 
Key words: Constitution, cross-ownership ban, property right, expropriation, the right to conduct a business, 
generality of legislation. 
 
Kľúčové slová: Ústava, zákaz krížového vlastníctva, vlastnícke právo, vyvlastnenie, právo podnikať, generalita 
právnej úpravy. 
 
1 ÚVOD 

Cieľom práce je podrobiť opatrenie zákazu krížového vlastníctva právnemu rozboru a posúdiť jeho súlad 
s ústavným poriadkom Slovenskej republiky. Navrhovaná právna úprava je súčasťou návrhu zákona, ktorým sa 
jeho autori snažia skvalitniť poskytovanie zdravotnej starostlivosti. 

Predmetom rozboru prvej časti práce je všeobecný opis zákazu krížového vlastníctva. Jeho cieľom je 
oboznámiť čitateľa so skúmanou problematikou. Jej obsahom je aj analýza možností, ktoré sú osobám 
ponúkané pri možnej realizácii legislatívneho opatrenia. Opatrenie má dve možnosti realizácie. Obom 
možnostiam sme v práci venovali pozornosť. Najobsažnejšou časťou je časť druhá. V nej sme sa snažili 
podrobiť jednotlivé podmienky vyvlastnenia podrobnému rozboru. Nasledujúci blok sa venuje analýze zákazu 
krížového vlastníctva pôsobiaceho pro futuro. 

Objektom skúmania štvrtej časti je právo na podnikanie a posudzovanie jeho súladu s navrhovanou 
právnou úpravou. V piatej časti sa venujeme princípu generality právnej úpravy, ktorý patrí k dôležitým 
princípom právneho štátu. V predposlednej, siedmej časti, sa zamýšľame nad ústavnoprávne priechodnejším 
spôsobom sankcie. V záverečnej časti sú zhrnuté výsledky jednotlivých rozborov. Práca konči záverom, v 
ktorom sme sformulovali skutočnosti, ku ktorým som skrz analýzu dospeli. 

Z dôvodu obmedzenia rozsahu práce nebolo možné analyzovať všetky právne aspekty zákazu. Určite 
by nebolo na škodu, ak by rozboru bolo dôkladnejšie podrobené právo na podnikanie. Z totožného dôvodu 
sme sa v práci nevenovali porovnaniu tuzemských a zahraničných aspektov zákazu krížového vlastníctva. 
Nepochybujeme o tom, že podobné porovnanie by bolo hodnotným príspevkom do verejnej diskusie. Sme si 
istí, že matéria danej problematiky nebola touto prácou vyčerpaná. 

V práci sa viac-menej sústredíme na právnu úpravu Slovenskej republiky. Snažili sme sa čerpať a 
odvolávať iba na zdroje, ktoré považujeme za relevantné. Na tomto mieste by som chcel poďakovať Mgr. 
Vincentovi Bujňákovi, PhD. za usmernenie a rady pri spracovaní predmetnej problematiky. 

 

                                                 
1 Tento príspevok bol prezentovaný ako študentská vedecká odborná práca v rámci XII. ročníku ŠVOČ na PraF UK. Konzultantom 
práce ŠVOČ bol Mgr., Vincent Bujňák, PhD. 
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2 ZÁKAZ KRÍŽOVÉHO VLASTNÍCTVA 

Predmetné opatrenie je obsiahnuté v návrhu zákona, ktorý predložila skupina nezaradených poslancov 
v novembri 2019. Zvedavý čitateľ nájde jeho paragrafové znenie pod názvom „Návrh zákona o osobitných 
opatreniach na usporiadanie konfliktu záujmov v oblasti zdravotníctva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“ 
Návrh si v parlamente nedokázal získať dostatočnú dôveru. Onedlho sa stal súčasťou predvolebnej kampane. 
Avšak ani v tomto prípade sa nedočkal úspešného konca. Politikom, ktorí návrh promovali, sa do 
zákonodarného zboru dostáť nepodarilo.  

Predmetom opatrenia obsiahnutého v § 4 návrhu zákona je zákaz, aby konečný užívateľ výhod osoby 
vykonávajúcej činnosť v zdravotníctve, bol konečným užívateľom výhod osoby v inom regulovanom sektore 
zdravotníctva.2 Je zrejmé, že ak konečný užívateľ výhod hodlá v zdravotníctve pôsobiť aj naďalej, je pre neho 
nevyhnutné, aby svoje konanie uviedol do súladu so zákazom. 

Z teoretického hľadiska môže táto osoba naďalej pokračovať vo svojej činnosti aj bez implementácie 
legislatívneho opatrenia. V tomto prípade by jej bola na základe § 6 zákona   uložená   pokuta   vo   výške   10   
000   eur   za   každý   deň    porušenia    zákazu počnúc dňom, v ktorom bol zákaz preukázateľne porušený, 
najneskôr dňom začatia konania o kontrole, až do dňa, kedy dôjde k zjednaniu nápravy.3Avšak v práci sme sa 
rozhodli pracovať s domnienkou, že úmyslom osoby je v sektore zdravotníctva pôsobiť aj naďalej, a to bez 
akýchkoľvek sankcií vyplývajúcich z návrhu zákona. Teda, úmyslom osoby pôsobiacej v sektore zdravotníctva 
je zachovať existujúci status quo. 
 
2.1 Realizácia zákazu krížového vlastníctva – ex post facto 

Návrh zákona neupravuje presný proces, ktorým by dotknuté osoby uviedli svoje konanie do súladu 
zákazom krížového vlastníctva. Predmetom úpravy je prevod práv, ktoré fyzickej osobe priznávajú postavenie 
konečného užívateľa výhod. Je nesporné, že opatrenie výrazným spôsobom zasahuje do nadobudnutých práv 
osoby. Legálnu definíciu pojmu konečný užívateľ výhod nájdeme v § 6a zákona o ochrane pred legalizáciou 
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.4 Na to, aby konečný užívateľ výhod 
predišiel finančnej sankcii za každý deň omeškania je povinný, na základe § 8 ods. 2 návrhu zákona, zjednať 
nápravu počas prechodného obdobia. 

Prechodné obdobie trvá 24 mesiacov od účinnosti zákona.5 Povinnosťou konečného užívateľa výhod 
je upraviť vlastnícke a iné vzťahy tak, aby nebol konečným užívateľom výhod viac ako jednej osoby 
vykonávajúcej činnosť v zdravotníctve. Úkony, ktoré je povinný vykonať, presne vymedzuje vo svojej analýze 
advokátska kancelária Procházka & partners. Tvrdí, že z definície konečného užívateľa výhod vyplýva, že na 
účely splnenia povinnosti podľa § 8 ods. 2 je fyzická osoba povinná previesť na inú osobu svoje majetkové 
práva, vzdať sa oprávnenia kreovať orgány právnickej osoby, a/alebo sa vzdať členstva v štatutárnom orgáne 
právnickej osoby. Inými slovami, musí upraviť svoje vlastnícke a iné vzťahy tak, aby nebola konečným 
užívateľom výhod viac ako jednej takej osoby.6 

 

                                                 
2 Návrh zákona o osobitných opatreniach na usporiadanie konfliktu záujmov v oblasti zdravotníctva a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. In nrsr.sk. Zákony. Vyhľadávanie v návrhoch zákonov. Detaily návrhu zákona. [online], [cit.2021-02-06]. Dostupné na 
internete: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=473840. 
3 Návrh zákona o osobitných opatreniach na usporiadanie konfliktu záujmov v oblasti zdravotníctva a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. In nrsr.sk. Zákony. Vyhľadávanie v návrhoch zákonov. Detaily návrhu zákona. [online], [cit. 2021-02-09]. 
4 „Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu podnikateľa 
alebo združenie majetku, a tiež každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod, najmä, v 
prípade právnickej osoby, fyzická osoba, ktorá i) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 percent na hlasovacích 
právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, ii) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať 
štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena, iii) ovláda právnickú 
osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode, alebo iv) alebo má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z 
podnikania právnickej osoby, alebo, ak neplatí nič z uvedeného, v) je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej 
osoby alebo vi) sama nespĺňa uvedené kritériá, ale spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom aspoň 
niektoré z týchto kritérií spĺňa.“ 
5 Návrh zákona o osobitných opatreniach na usporiadanie konfliktu záujmov v oblasti zdravotníctva a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. In nrsr.sk. Zákony. 
6 Stanovisko k návrhu zákona (Lex Haščák I) [online]. s. 12 [cit. 2021-02-06] Dostupné na internete: 
https://www.pentainvestments.com/en/fileGet.aspx?f=aiaqxyouz&m=2. 
 

http://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=473840
http://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=473840
http://www.pentainvestments.com/en/fileGet.aspx?f=aiaqxyouz&m=2
http://www.pentainvestments.com/en/fileGet.aspx?f=aiaqxyouz&m=2
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2.2 Deliktuálna zodpovednosť 
Konečný užívateľ výhod je teda povinný nájsť osobu, ktorá má záujem o kúpu jeho majetkových práv.  

Ak  má v úmysle predísť sankcii, je povinný celý proces uskutočniť v priebehu najviac dvoch rokov od začiatku 
účinnosti návrhu. Následne sú mu orgány obchodnej spoločnosti povinné vyhovieť s jeho požiadavkou a udeliť 
súhlas s prevodom majetkových práv konečného užívateľova výhod na inú osobu. Ak si to situácia vyžaduje, 
tak jednotlivé orgány spoločnosti musia upraviť obsah príslušných dokumentov tak, aby ich konanie bolo s nimi 
plne súladne. 

Advokátska kancelária Mgr. Marek Benedik vo svojej analýze upozorňuje na zásadu autonómie vôle. 
Je to ústredný ústavný princíp, hierarchicky patriaci medzi najvyššie. Definovaná je v Ústave: „Každý môže 
konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá“.7 

Dôsledkom tohto ustanovenia je, že osoba môže zodpovedať iba a len za vlastné konanie, nie za 
konanie tretích osôb. Teda, v prípade, ak orgány obchodnej spoločnosti neudelia súhlas s prevodom 
majetkových práv konečného užívateľa výhod, osoba by nemôže niesť deliktuálnu zodpovednosť za následok 
ich konania. 

V návrhu zákona nájdeme, že ak nedôjde k úprave vlastníckych práv osoby tak, aby boli v súlade so 
zákazom krížového vlastníctva, bude osobe udelená sankcia. Teda, konečný užívateľ výhod môže niesť 
deliktuálnu zodpovednosť za prejavy vôle iných osôb. Na túto skutočnosť upozorňuje vo svojom blogu aj 
bývalý predseda Ústavného súdu, Ján Mazák. Uviedol, že „neústavnosťou zaváňa aj ustanovenie, ktoré 
umožňuje uložiť fyzickej osobe deliktuálnu zodpovednosť za stav, ktorého dosiahnutie nie je v plnom rozsahu v jej 
dispozičnej sfére.“8 S názorom Jána Mazáka sa zhoduje Procházka & partners, ktorá dodáva, že viazanie 
deliktuálnej zodpovednosti fyzickej osoby na prejav vôle inej osoby je v právnom štáte neprípustné. Poukazuje 
na fakt, že fyzická osoba je nespôsobilá niesť deliktuálnu zodpovednosť za komisívne alebo omisívne prejavy 
vôle iných osôb.9 

 
3 VLASTNÍCKE PRÁVO 

Je zrejmé, že jediným spôsobom uvedenia konania osoby do súladu s navrhovaným opatrením je 
zbavenie sa vlastníckeho práva k majetkovému právu. Javí sa nám, že po nadobudnutí účinnosti návrhu zákona 
nedôjde k prevodu obchodného podielu na základe dôsledného zohľadnenia všetkých ekonomických, 
právnych, sociálnych, a iných dôvodov. Máme za to, že osoba sa majetkového práva nezbaví na základe 
vlastnej vôle. Zbaví sa ho na základe vôle zákonodarcu. Spôsob zbavenia sa majetkového práva na základe nie 
vlastnej vôle obsahuje určité kontúry, ktoré by sme bez zaváhania mohli priradiť k inštitútu vyvlastnenia. 
„Vyvlastnením je taký zásah do vlastníctva, ktorý má za následok stratu predmetu vlastníctva a zároveň aj 
obsahu vlastníctva (vlastníckych práv). Vyvlastnený vlastník  stráca  všetky  štyri  komponenty  obsahu  
vlastníctva  –   stráca uti,   frui,   habere aj disponere.“10 

S obšírnejšou interpretáciou vyvlastnenia sa stretávame pri rozhodnutiach Európskeho súdu pre 
ľudské práva. Podľa judikatúry ESĽP na účely čl. 1 dodatkového protokolu pojem „vyvlastnenie“ nezahŕňa iba 
formálne vyvlastnenie, ale aj opatrenia, ktoré možno označiť za vyvlastnenie de facto.11 Porušenie čl. 1 
dodatkového protokolu nemusí nastať iba odňatím majetku. Vyvlastnením podľa rozhodnutí ESĽP môže byť 
aj pozbavenie dispozičného práva s majetkom.12 Z uvedeného možno vyabstrahovať, že ESĽP pri aplikácii čl. 1 
dodatkového protokolu interpretuje v ňom obsiahnutý pojem „zbaviť majetku“ extenzívne tak, aby sa ochrana 
vzťahovala nielen na vyvlastnenie majetku, ale aj na obmedzenie vlastníckych práv.13 Na základe uvedených 
rozhodnutí sme toho názoru, že uvedenie konania osoby konečného užívateľa výhod do súladu so zákazom 
krížového vlastníctva je možné uskutočniť iba faktickým vyvlastnením. 
 
3.1 Vyvlastnenie 

                                                 
7 Článok. 2 odsek. 3 Ústavy Slovenskej republiky. 
8 MAZÁK, J.: Prednosti a nedostatky lex Haščák: Únia by sa veľmi nemračila, ale dve-tri riziká návrh zákona má. In dennikn.sk [online], 
12.12.2019 [cit. 2021-01-26]. Dostupné na internete: https://dennikn.sk/1684485/prednosti-a-nedostatky-lex-hascak-unia-by-sa-velmi-
nemracila-ale-dve-tri-rizika- navrh-zakona-ma/. 
9 Stanovisko k návrhu zákona (Lex Haščák I) [online]. s. 13 [cit. 2021-02-06]. 
10 DRGONEC, J.: Ústava Slovenskej republiky. Komentár. Bratislava: C. H. Beck, 2019. s.526 ISBN 978-80- 89603-74-9. 
11 Rozsudok ESĽP z 18. februára 1991 vo veci Fredin v. Sweden, § 42. 
12 Rozsudok ESĽP z 19. decembra 1989 vo veci Mellacher a iní v. Rakúsko, § 44. 
13 Nález Ústavného súdu SR z 26. januára 2011, sp. zn.. PL. ÚS 3/09. 
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Je teda vyvlastnenie, formálne alebo faktické, v právnom poriadku Slovenskej republiky dovolené? 
Vyvlastnenie nie je absolútnym právom. Je právom relatívnym, ktoré je možné primeraným spôsobom 
obmedziť. Vyvlastnenie je dovolené iba v tom prípade, ak sa uskutoční v súlade so štyrmi kumulatívne 
určenými podmienkami. Ústava ich taxatívnym výpočtom vymedzuje nasledovne: „vyvlastnenie alebo nútené 
obmedzenie vlastníckeho práva je možné iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to na základe zákona 
a za primeranú náhradu“14. Spĺňa teda vyvlastnenie, ktorého cieľom je uvedenie konania konečného užívateľa 
výhod do súladu so zákazom krížového vlastníctva, všetky podmienky uvedené v čl. 20 ods. 4? 

 
3.1.1 Vyvlastnenie na základe zákona 

Podstatnou podmienkou vyvlastnenia je vyvlastnenie na základe zákona. Vyvlastnenie na základe 
zákona zaraďujeme, na rozdiel od ostatných troch podmienok, medzi podmienku formálnu. 

„Formálna podmienka znamená, že obmedzenie prijme národná rada v právnom predpise so silou 
zákona.“15 

Pod pojmom „zákon“ rozumieme neurčitý počet všeobecne záväzných právnych predpisov s 
definovaným stupňom právnej sily.16 

Otázkou teda zostáva, či návrh zákona spĺňa túto podmienku. Procházka & partners je toho názoru, 
že pri dobromyseľnom výklade vo vzťahu k úmyslom zákonodarcu je možné dospieť k záveru, že k faktickému 
vyvlastneniu dochádza na základe zákona, nie priamo zákonom.17 To nás vedie ku konštatovaniu, že 
legislatívne opatrenie zákazu krížového vlastníctva spĺňa formálnu podmienku vyvlastnenia, a teda je súladne 
s ústavou. 

 
3.1.2 Verejný záujem zásahu do vlastníctva 

Prvou z materiálnych podmienok vyvlastnenia je verejný záujem zásahu do vlastníctva. V tejto oblasti 
je daný zákonodarcovi pomerne široký priestor. Možno to vyvodiť aj z case-law Európskeho súdu pre ľudské 
práva. Ten uviedol, že pojem verejný záujem je svojím obsahom obšírny. Rozhodnutie prijať zákony, ktorých 
výsledkom je pozbavenie vlastníckeho práva, implikuje spravidla preskúmanie politických, ekonomických a 
sociálnych otázok.18 Za smerodajný názor môžeme v tomto prípade považovať aj vyjadrenie Ústavného súdu. 
Na základe jeho právneho názoru možno podmienky verejného záujmu pokladať za splnené len vtedy, ak 
verejný záujem je nadradený a objektivizovaný voči záujmom vlastníka a ak účel zamýšľaný obmedzením 
práva vlastniť majetok nemožno dosiahnuť prostriedkami, ktoré zasahujú miernejšie do ústavou chráneného 
vlastníckeho práva (m. m. PL. ÚS 33/95, PL. ÚS 15/06).19 

Dôvodová správa návrhu zákona definuje ciele navrhovanej právnej úpravy, z nášho pohľadu, nie veľmi 
jasne. Rozumným dôvodom zvýšenej regulácie v prospech verejného záujmu sa zdá byť skutočnosť, že 
zdravotná poisťovňa je inštitúciou, ktorá pri svojej činnosti využíva prostriedky z verejného zdravotného 
poistenia. Predkladatelia návrhu zákona tvrdia, že spojením dvoch  subjektov  z  ktorého  jeden  subjekt  
poukazuje  finančné  prostriedky a druhý subjekt finančné prostriedky využíva, je vylúčená akákoľvek možnosť 
kontroly účelnosti využitia daných prostriedkov z dôvodu výrazného konfliktu záujmov.20 

Obe skutočnosti považujeme za pomerne závažné a sme presvedčení, že by k nim nemalo dochádzať. 
Avšak nie je celkom jasné, či existuje racionálna väzba medzi cieľmi uvedenými v dôvodovej správe a 
navrhovanou právnou normou. Argumentácia autorov návrhu pôsobí vágne a neurčito. 

Miroslav Beblavý a Lucia Žitňanská, predkladatelia návrhu zákona, vo svojom blogu upozorňujú na 
fakt, že oblasť zdravotníctva je charakteristická významným konfliktom verejného a súkromného záujmu a 
dodáva, že právne analýzy Penty tento konflikt nezohľadňujú.21 Právnická firma Dentons vo svojom právnom 
stanovisku uviedla, že existencia riadneho verejného záujmu je v prípade predmetného návrhu zákona 

                                                 
14 Článok 20 odsek 4 Ústavy Slovenskej republiky. 
15 Nález Ústavného súdu SR z 11. marca 1999, sp. zn.. PL. ÚS 15/98. 
16 Nález Ústavného súdu SR z 12. mája 1997, sp. zn.. II. ÚS 28/96. 
17 Stanovisko k návrhu zákona (Lex Haščák I) [online]. s. 6 [cit. 2021-02-05]. 
18 Rozsudok ESĽP z 5. februára 2003 Pincová and Pinc v. The Czech Republic, § 4. 
19 Nález Ústavného súdu SR z 26. januára 2011, sp. zn.. PL. ÚS 19/09. 
20 Návrh zákona o osobitných opatreniach na usporiadanie konfliktu záujmov v oblasti zdravotníctva a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov: Dôvodová správa [online]. Bratislava, 2019, s. 1. [cit. 2021-02-01] Dostupné na internete: 
https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=473841. 
21 BEBLAVÝ, M., ŽITŇANSKÁ, L.: Lex Haščák je veľká palica na veľký problém. In komentare.sme.sk [online], 06.12.2019 [cit. 2021-01-
28]. Dostupné na internete: https://komentare.sme.sk/c/22277279/lex-hascak-je-velka-palica-na-velky-problem.html. 

http://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=473841
http://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=473841
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prinajmenšom diskutabilná. Rovnako má za to, že verejný záujem nebol v návrhu dostatočne preukázaný.22 Tu 
si dovolíme konštatovať, že autori návrhu nehovoria nepravdu ak tvrdia, že verejný záujem prevláda nad 
záujmom súkromným. Problém je v jeho primeranosti. 

Vychádzajúc z faktu, že zákonodarca disponuje v oblasti zdravotníctva a sociálnej politiky pomerne 
širokým manévrovacím priestorom, máme za to, že za určitých okolností by bol návrh zákona v súlade s 
podmienkou verejného záujmu, ktorá je obsahom čl. 20 ods. 4 Ústavy. 
 
3.1.3 Podmienka nevyhnutnej miery 

Podľa Jána Drgonca podmienka nevyhnutnej miery implikuje požiadavku nevyhnutnosti a požiadavku 
miery. Splnenie tejto podmienky závisí od súbežného splnenia oboch požiadaviek, teda od zásahu do 
vlastníctva, iba ak je zásah nevyhnutný, pričom nevyhnutný zásah možno vykonať iba v ústavou dovolenej 
miere, ktorá vyžaduje, aby zásah do vlastníctva nebol väčší ako je nevyhnutné, a tiež aby netrval dlhšie, ako je 
nevyhnutné.23 Podmienkou nevyhnutnosti obmedzenia sa zaoberal aj Ústavný súd. Ten ju vyložil tak, že „v 
súlade s medzinárodným štandardom termín „nevyhnutný“ v demokratickej spoločnosti možno vysvetliť ako 
naliehavú spoločenskú potrebu prijať obmedzenie základného práva alebo slobody. Obmedzenie práv a slobôd je 
nevyhnutné, keď možno konštatovať, že cieľ obmedzenia inak dosiahnuť nemožno.“24 Hlavným argumentom pre 
zásah do ústavou garantovaných práv je vyvažovanie práv pacientov s právami podnikateľov v zdravotníctve. 
Poslanci zdôrazňujú, že kvalitné poskytnutie zdravotnej starostlivosti vedie k ochrane života a zdravia. Tieto 
hodnoty je potrebné považovať za podstatnejšie ako hodnoty podnikania a vlastnenia majetku. To je 
dôvodom, prečo pokladajú navrhované opatrenia za proporcionálne vo vzťahu k chránenému záujmu.25 

Takéto porovnávanie je podľa advokátskej kancelárie Procházka & partners nesprávne a tvrdí, že 
primeranosť zásahu sa neposudzuje podľa toho, či je verejný záujem silnejší, ako záujem súkromný, ale či je do 
súkromného záujmu nevyhnutné zasiahnuť práve formou faktického vyvlastnenia.26 

Argumentom v prospech návrhu je aj hypotéza, že subjekty bez výraznejšej ekonomickej sily sú 
vystavené nerovným trhovým podmienkam, keďže ekonomická moc koncentrovaného subjektu so 
spoločným vlastníkom umožňuje dotovanie stratových odvetví zo ziskovejších odvetví. Tvrdia, že takéto 
metódy deformujú konkurenčné prostredie.27 Aj napriek pomerne aktívnemu promovaniu návrhu zákona, 
ktorého súčasťou je aj zákaz krížového vlastníctva, sa jeho autorom nepodarilo tieto tvrdenia podložiť 
presvedčivými údajmi. 

Uznávame, že poctivý právny rozbor by sa nemal zaoberať mediálnymi výstupmi predkladateľov. 
Avšak občas dochádza k situáciám, keď zákonodarca zanedbá prípravu návrhu zákona, čoho následkom je 
intenzívne obhajovanie svojich úmyslov v médiách. 

Pri vertikálne integrovanom vzťahu vzniká výrazný konflikt záujmov a z toho vyplývajúce podozrenie 
preferencie spriaznených subjektov pri uzatváraní zmluvných vzťahov. V prípade jedného vlastníka oboch 
týchto subjektov existuje podozrenie, že zdravotná poisťovňa bude preferovať toho poskytovateľa zdravotnej 
služby, ktorý má rovnakého alebo spriazneného vlastníka.28 

Právnická firma Dentons vo svojej analýze uviedla, že autormi opísané skutočností je možné efektívne 
regulovať správnymi orgánmi na to založenými. Prípadne presadzuje posilnenie ich kompetencií. Je toho 
názoru, že existencia alternatívnych opatrení preukazuje, že striktný zákaz krížového vlastníctva nie je 
nevyhnutný. Vyvlastnenie považuje skôr za prostriedok ultima ratio, teda poslednú možnosť obmedzenia, 
keďže ide o najzávažnejší a najmä trvalý zásah do práv subjektu. Návrhu vyčíta aj absenciu jasného účelu. Z 
toho dôvodu je problematické posúdiť nevyhnutnosť zásahu za účelom dosiahnutia legitímneho cieľa.29 

Domnievame sa, že predkladatelia návrhu zákona sa mohli pri jeho príprave zachovať poctivejšie. 

                                                 
22 Ústavnoprávne a európskoprávne aspekty „Lex Haščák“ v oblasti zdravotníctva [online]. s.3 [cit. 2021-02- 04] Dostupné na internete: 
https://www.pentainvestments.com/en/fileGet.aspx?f=cxjqqheyu&m=2. 
23 DRGONEC, J.: Ústava Slovenskej republiky. Komentár. Bratislava: C. H. Beck, 2019. s. 530 ISBN 978-80- 89603-74-9. 
24 Nález Ústavného súdu SR z 11. marca 1999, sp. zn.. PL. ÚS 15/98. 
25 Návrh zákona o osobitných opatreniach na usporiadanie konfliktu záujmov v oblasti zdravotníctva a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov: Dôvodová správa [online]. Bratislava, 2019, s. 1. [cit. 2021-02-03]. 
26 Stanovisko k návrhu zákona (Lex Haščák I) [online]. s. 7 [cit. 2021-02-04]. 
27 Návrh zákona o osobitných opatreniach na usporiadanie konfliktu záujmov v oblasti zdravotníctva a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov: Dôvodová správa [online]. Bratislava, 2019, s. 1. [cit. 2021-02-01]. 
28 Návrh zákona o osobitných opatreniach na usporiadanie konfliktu záujmov v oblasti zdravotníctva a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov: Dôvodová správa [online]. Bratislava, 2019, s. 1. [cit. 2021-02-02]. 
29 Ústavnoprávne a európskoprávne aspekty „Lex Haščák“ v oblasti zdravotníctva [online]. s. 4 [cit. 2021-02- 04]. 

http://www.pentainvestments.com/en/fileGet.aspx?f=cxjqqheyu&m=2
http://www.pentainvestments.com/en/fileGet.aspx?f=cxjqqheyu&m=2
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Dovolíme si tvrdiť, že skutočnosti opísané v dôvodovej správe je možné dosiahnuť aj iným, menej drastickým 
spôsobom. To znamená, že predmetné opatrenie nespĺňa podmienku nevyhnutnej miery. 

 
 

3.1.4 Primeranosť náhrady 
Ďalšou conditio sine qua non je podmienka primeranej náhrady. Keďže podmienky vyvlastnenia je 

nevyhnutné splniť kumulatívne, rozbor podmienky primeranej náhrady má len teoreticky charakter. Ústava 
Slovenskej republiky chráni vlastníctvo vo vyššej miere, ako je  tomu  na  medzinárodnej  úrovni.  K 
vyvlastneniu  bez  náhrady,  ktoré  je  zároveň v súladne s Dohovorom, sa vyjadril Európsky súd pre ľudské 
práva. Ten vyslovil, že „odňatie vlastníctva vo verejnom záujme záujme bez vyplatenia odškodného možno 
pokladať za ospravedlniteľné len vo výnimočných prípadoch.“30 

Ústavný   súd   Slovenskej   republiky    k podmienke primeranej    náhrady uviedol: „Ústava jednoznačne 
ustanovuje, že za trvalé odňatie vlastníckeho práva k veci vyvlastnením treba poskytnúť vlastníkovi náhradu, 
ktorá má byť primeraná“ V náleze ďalej vyslovil, že výška náhrady by mala byť určená v porovnaní s trhovou 
cenou veci tak, aby  v každom čase zohľadňovala mieru zásahu do vlastníckeho práva, ktorú možno od vlastníka 
veci spravodlivo požadovať.31 

Ako ďalej uvádza Ján Drgonec: „primeraná náhrada za vyvlastnený majetok nemusí byť poskytnutá v 
celom rozsahu trhovej ceny predmetu vyvlastnenia, ale nesmie úplne abstrahovať od trhovej ceny“.32 

V tomto prípade nie je možné konfrontovať zákaz krížového vlastníctva s právnym poriadkom 
Slovenskej republiky. Dôvodom je absencia podmienok poskytnutia primeranej náhrady v návrhu zákona. To 
nás privádza ku konštatovaniu, že opatrenie zákazu krížového vlastníctva podmienku vyvlastnenia formou 
primeranej náhrady nespĺňa. 

 
4 REALIZÁCIA ZÁKAZU KRÍŽOVÉHO VLASTNÍCTVA – PRO FUTURO 

Advokátska kancelária Mgr. Marek Benedik vo svojej analýze konštatuje, že zákaz krížového 
vlastníctva pôsobiaci do budúcna je v rozpore s čl. 20 Ústavy SR, čl. 35 Ústavy SR v spojení s čl. 1 ods. 1 Ústavy 
SR.33 

Odlišný názor prezentuje vo svojom blogu Ján Mazák. Zásah do majetkových práv pro futuro považuje 
za primeraný. Je toho názoru, že zákaz krížového vlastníctva obmedzuje vlastnícke právo a právo podnikať, ale 
obmedzuje ho spôsobom, ktorý by obstál v teste primeranosti.34 Oponuje mu advokátska kancelária 
Procházka & partners, ktorá zdôrazňuje, že zákaz neprimeraným spôsobom zasahuje do práva podnikať a 
vlastníckeho práva. Vo vzťahu k predmetnému opatreniu vyslovila záver, že zvolené nástroje sú celkom zjavne 
neprimerané vo vzťahu k sledovanému cieľu.35 

K možnému súladu zákazu krížového vlastníctva pôsobiaceho do budúcnosti sa vyjadrila aj Penta 
Investments, ktorej sa návrh zákona dotýka najviac. Ústami jej hovorcu sa nechala počuť, že zákonom by sa 
neobmedzilo jej podnikanie, ale dosiahol by sa presný opak. Prísnejšou reguláciou by sa zabránilo, aby Pente 
v zdravotníctve vznikla v budúcnosti akákoľvek iná významnejšia konkurencia v podobe vstupu iného 
súkromného investora na trh.36 

Totožný záver ponúka aj Ján Mazák, ktorý vyslovil, že každý subjekt, ktorý by mienil podnikať v 
zdravotníctve, by bol diskriminovaný, pretože existujúci súťažiteľ by sa nachádzal v značnej výhode. Jeho 
výhoda by spočívala vo využívaní vertikálnej integrácie a krížového vlastníctva. Ďalej upozorňuje, že 
predmetné opatrenie obsahuje porušenie ústavného princípu rovnosti.37 Ak sa teda detailnejšie pozrieme na 
proklamované ciele návrhu a teoreticky výsledok tejto legislatívnej zmeny, naskytá sa nám celkom opačný 

                                                 
30 Rozsudok ESĽP z 21. februára 1986 vo veci James a iní v. Spojené kráľovstvo, § 54. 
31 Nález Ústavného súdu SR z 12. septembra 1996, sp. zn.. PL. ÚS 37/95. 
32 DRGONEC, J.: Ústava Slovenskej republiky. Komentár. Bratislava: C. H. Beck, 2019. s. 530 ISBN 978-80- 89603-74-9. 
33 Právne stanovisko [online]. s. 12 [cit. 2021-01-28]. 
34 MAZÁK, J.: Prednosti a nedostatky lex Haščák: Únia by sa veľmi nemračila, ale dve-tri riziká návrh zákona má. In dennikn.sk [online], 
12.12.2019 [cit. 2020-01-26]. 
35 Stanovisko k návrhu zákona (Lex Haščák I) [online]. s. 13 [cit. 2021-02-05]. 
36 Lex Haščák by bol protiústavný, Penta sa opiera o názor Procházku, právnikov a advokátov. [online] 25.11. 2019 [cit. 2021-01-28]. 
Dostupné na internete: https://www.webnoviny.sk/lex-hascak-by-bol-protiustavny- penta-sa-opiera-o-nazor-prochazku-pravnikov-
a-advokatov/. 
37 MAZÁK, J.: Prednosti a nedostatky lex Haščák: Únia by sa veľmi nemračila, ale dve-tri riziká návrh zákona má. In dennikn.sk [online], 
12.12.2019 [cit. 2021-01-26]. 
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efekt. V tomto prípade si nie sme úplne istí, či práve toto bol zámer predkladateľov. 
Na základe predmetných právnych názorov máme za to, že navrhované opatrenie zákazu krížového 

vlastníctva pro futuro by nebolo ústavne súladne. Avšak jedným dychom dodávame, že s prípadnými 
argumentmi väčšej kvality zo strany autorov by úmerne rástla aj možná ústavnosť navrhovaného opatrenia. 
Povedané inak, myslíme si, že lepšia argumentácia by znamenala aj väčšiu šancu absolvovania testu 
ústavnosti. 

 
 

5 PRÁVO NA PODNIKANIE 
Základný zákon štátu toto právo definuje nasledovne: „Každý má právo na slobodnú voľbu povolania a 

prípravu naň, ako aj právo podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť.“38 
Ústavný súd v súvislosti s právom podnikať uviedol, že právo na podnikanie je ústavnou garanciou 

slobody výkonu hospodárskej činnosti na základe vlastného uváženia. Vyslovil: „ Toto právo sa priznáva každej 
osobe.“ Právo garantuje osobám možnosť vykonávať hospodársku činnosť tam, kde existuje ekonomická 
konkurencia. Rovnako ju garantuje aj tam, kde ekonomická konkurencia neexistuje. Pod ochranu práva 
podnikať nie je možné subsumovať ochranu podnikateľa pred vstupom konkurenta do zvolenej hospodárskej 
činnosti.39 

Signifikantný záver nájdeme v náleze, kde posudzoval konflikt medzi bezplatnou zdravotnou 
starostlivosťou na náklady zdravotného poistenia a základného práva na slobodu podnikania. Pre úplnosť 
uvádzame, že predmetom sporu bola aj zdravotná poisťovňa, ktorej sa dotýka opatrenie zákazu krížového 
vlastníctva. 

Predmetom konfliktu bola časť zákona, ktorá subjektom oprávneným vykonávať podnikateľskú 
činnosť odňala možnosť slobodne rozhodovať o použití zisku vytvoreného vo sfére verejného zdravotného 
poistenia. Súd v tomto prípade vyslovil, že „v danom prípade nepochybne ide o zásah do práva na podnikanie, 
ktorý je zároveň zásahom do jeho podstaty a zmyslu.“40 

Primárnym argumentom autorov návrhu bol verejný záujem. K nemu sa vyjadrilo plénum sudcov 
nasledovne: „Aj v prípade, ak by tento zásah bol vykonaný v dôležitom verejnom záujme, bolo by ho možné 
rovnako ako v prípade zásahu do vlastníckeho práva podľa názoru ústavného súdu ospravedlniť len v prípade 
poskytnutia primeranej náhrady za finančné a iné prostriedky, ktoré zdravotné poisťovne, resp. ich akcionári do 
sféry zdravotného poistenia v dobrej viere vložili, a to napriek tomu, že na rozdiel od zásahov do vlastníckeho 
práva (čl. 20 ods. 4 Ústavy) to Ústava výslovne nepožaduje.“ 

Túto požiadavku  je  možné  vyvodiť  z  kategorického  imperatívu.  Ten  spočíva  v nevyhnutnosti 
zabezpečiť spravodlivú rovnováhu medzi potrebami verejného záujmu      a ochranou fyzických osôb a 
právnických osôb, ktorých sa zásah štátu dotýka. Či už priamo, alebo nepriamo.41 

S obsahom nálezu nie je úplne stotožnený Ján Drgonec, ktorý je toho názoru, že Ústavný súd zanedbal 
vo svojom rozhodnutí rad väzieb medzi dotknutými základnými právami. Rovnako má za to, že súd opomenul 
niektoré ústavné princípy. Tvrdí, že argumentácia pléna súdu je nedostatočná, keďže vo svojom rozhodnutí 
nezohľadnil všetky prvky implikované v koncepcii materiálneho právneho štátu. Vyčíta mu aj formálne 
konštatovanie, kde bez poctivého rozboru subsumoval činnosť súkromných zdravotných poisťovní pod účel 
základného práva na slobodu podnikania.42 

Oku pozorného čitateľa neujde skutočnosť, že predmetný prípad má viacero zhodných znakov s 
problematikou, ktorá je predmetom tejto práce. Dovolíme si tvrdiť, že niet sporu o tom, že v zdravotníctve je 
verejný záujem uplatňovaný vo väčšej miere, ako je tomu v iných odvetviach. Aj napriek tomu plénum 
Ústavného súdu vyslovilo, že predmetná regulácia nie je ústavne súladná. 

Argumentom v prospech neústavnosti je neposkytnutá primeraná náhrada. Primeraná náhrada 
absentuje aj v opatrení zákazu krížového vlastníctva. 

Na základe rozhodnutia Ústavného súdu máme za to, že zákaz krížového vlastníctva by testom 
ústavom neprešiel. Ako relevantný dôvod sa nám javí absencia primeranej náhrady. Avšak k jasnému 

                                                 
38 Článok 35 Ústavy Slovenskej republiky. 
39 Nález Ústavného súdu SR z 27. februára 1997, sp. zn.. PL. ÚS 7/96. 
40 Nález Ústavného súdu SR z 26. januára 2011, sp. zn.. PL. ÚS 3/09. 
41 Nález Ústavného súdu SR z 26. januára 2011, sp. zn.. PL. ÚS 3/09. 
42 DRGONEC, J.: Ústava Slovenskej republiky. Komentár. Bratislava: C. H. Beck, 2019. s. 530 ISBN 978- 80-89603-74-9. 
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konštatovaniu súladu alebo nesúladu s ústavou je nevyhnutné podrobiť navrhované opatrenie testu 
proporcionality. 
 
5.1 Test proporcionality 

Test proporcionality sa zakladá na troch po sebe nasledujúcich krokoch. Prvým krokom je kritérium 
vhodnosti, za nim nasleduje kritérium nevyhnutnosti. V poslednom kroku je nevyhnutné splniť kritérium 
primeranosti. Všetky kroky musia byť splnené kumulatívne.43 
 
5.1.1 Kritérium vhodnosti 

Obsahom prvého štádia testu proporcionality je posudzovanie navrhovanej právnej normy z hľadiska 
možného naplnenia sledovaného účelu. Samoúčelné obmedzenie základného práva nie je ústavne prípustné. 
Právna norma je povinná sledovať naplnenie účelu z dôvodu odôvodnenia obmedzenia základného práva 
alebo slobody.44 

Aj napriek faktu, že ciele zákaz krížového vlastníctva sú koncipované nejasne, nepochybujeme o tom, 
že skvalitnenie zdravotnej starostlivosti je dostatočným legitímnym cieľom. Sú zvolené prostriedky pre 
obmedzenie práva schopné naplniť sledovaný účel? Medzi účely môžeme zaradiť zamedzenie konfliktu 
záujmov, zabezpečenie zdravej konkurencie, podrobnú kontrolu účelnosti využitia prostriedkov z verejného 
zdravotného poistenia, a iné. Vychádzajúc z vágne formulovanej argumentácie máme za to, že nie je celkom 
možné konštatovať, že navrhované opatrenie racionálne sleduje účel skvalitnenia poskytovania zdravotnej 
starostlivosti. 

 
5.1.2 Kritérium nevyhnutnosti 

V rámci druhého kroku je potrebné posúdiť, či príslušné opatrenie spôsobujúce obmedzenie ústavou 
garantovaných práv je v okolnostiach posudzovanej veci naozaj nevyhnutné. Je nevyhnutné zanalyzovať, či 
na dosiahnutie legitímneho cieľa nebol k dispozícii aj menej invazívny právny prostriedok. Ako uvádza Tomáš 
Ľalík: „Strom sa nevytína plastickou trhavinou.“45 

Sme si istí, že existujú aj iné, menej obmedzujúce prostriedky na dosiahnutie vytýčeného cieľa. 
Dentons navrhuje hneď niekoľko efektívnejších spôsobov. Jednou z nich je posilnenie právomoci Úradu pre 
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Je presvedčená, že vhodnejším prostriedkom je prísnejšia regulácia zo 
strany orgánu, v ktorého pôsobnosti je dohľad nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a 
verejným zdravotným poistením.46 Ak cieľom legislatívneho opatrenia je ochrana hospodárskej súťaže v 
zdravotníctve, do úvahy  prichádza  posilnenie  právomoci  Protimonopolného  úradu.47 K opatreniu krížového 
vlastníctva sa vyslovila aj advokátska kancelária Procházka & partners. Zastáva názor, že zákaz je koncipovaný 
tak extenzívne, že predstavuje neakceptovateľný zásah do práva na podnikanie.48 

Na základe zmienených skutočností sa nám žiada konštatovať, že navrhované opatrenie zákazu 
krížového vlastníctva nie je nevyhnutné. Existuje viacero konkrétnych právnych prostriedkov, ktoré zasahujú 
do ústavou garantovaných práv a oprávnených záujmov menej invazívne. Navrhované opatrenie pôsobí 
presne ako plastická trhavina, ktorou sa zákonodarca rozhodol vyťať strom. 
 
5.1.3 Kritérium primeranosti stricto sensu 

Aj napriek skutočnosti, že poslancami navrhované opatrenie nezodpovedá kritériu nevyhnutnosti, a 
teda neprešlo testom proporcionality už v rámci jeho druhého kroku, považujeme za správne ho podrobiť aj 
tretiemu štádiu testu proporcionality. Súčasťou kroku číslo tri je posúdiť, čo sa získa a čo sa stratí sledovaným 
obmedzením.49 

Povedané inak, dôsledne sa zisťuje, či dôsledky legislatívneho opatrenia, ktoré zjavne obmedzuje 
základné práva alebo slobody, nie sú negatívne natoľko, aby svojím dopadom presahovali pozitívne aspekty 
obsiahnuté v presadení verejného záujmu. Verejného záujmu, ktorý je sledovaný práve týmto opatrením.50 

                                                 
43 Test proporcionality [online]. s. 2 [cit. 2021-02-03] Dostupné na internete: http://www.ja- sr.sk/files/Test_proporcionality.pdf. 
44 Nález Ústavného súdu SR z 26. januára 2011, sp. zn.. PL. ÚS 3/09. 
45 Test proporcionality [online]. s. 2 [cit. 2021-02-03]. 
46 § 18 ods. 1 zákona o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
47 Ústavnoprávne a európskoprávne aspekty „Lex Haščák“ v oblasti zdravotníctva [online]. s. 4 [cit. 2021-02- 04]. 
48 Stanovisko k návrhu zákona (Lex Haščák I) [online]. s. 15 [cit. 2021-02-05]. 
49 Test proporcionality [online]. s. 5 [cit. 2021-02-03]. 
50 Nález Ústavného súdu SR z 26. januára 2011, sp. zn.. PL. ÚS 3/09. 
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Je nesporné, že navrhovaná právna úprava nie je primeraná vo vzťahu k sledovanému cieľu. Táto 
skutočnosť už iba umocňuje záver o ústavnom nesúlade zákazu krížového vlastníctva. 
 
6 GENERALITA PRÁVNEJ ÚPRAVY 

Medzi základne princípy právneho štátu vyplývajúcim z čl. 1 ods. 1 Ústavy zaraďujeme princíp 
generality právnej úpravy. Ústavný súd Českej republiky o generalite práva vyslovil nasledovne: „Skutočnosť, 
že zákonom má byť vlastný všeobecný charakter, nie je predstavou občianskeho právneho štátu rozvinutou iba v 
19. storočí. Táto idea sprevádza celé európske právne dejiny (...) Požiadavka všeobecnosti zákona je dôležitou 
súčasťou princípu panstva zákona, a tým aj právneho štátu.“51 

Viktor Knapp ju definuje nasledovne: „Aby určitá norma bola normou právnou, je potrebné, aby jej 
záväznosť bola všeobecná. Všeobecnosť právnej normy je jednak všeobecnosť čo do predmetu právnej úpravy a 
jednak čo do subjektu právnej normy. Všeobecnosťou čo do predmetu sa rozumie to, že právna norma všeobecne 
vymedzuje svoju skutkovú podstatu, čo inými slovami znamená, že nikdy nemôže riešiť určitý konkrétny prípad. 
Keby tak nejaký právny predpis urobil, nebolo by takéto jeho ustanovenie právnou normou, ale bol by to právnym 
predpisom per nefas vydaný individuálny (napr. správny) akt.“52 

Na základe skutočností uvedených v dôvodovej správe a v návrhu zákazu krížového vlastníctva sa 
môže zdať, že návrh je svojim obsahom všeobecný a teda napĺňa požiadavku generality práva. Avšak po 
dôslednom oboznámení sa s verejne dostupnými skutočnosťami postupne prichádzame k záveru, že pod 
pôsobnosť zákazu spadá, v celom rozsahu, zrejme iba finančná skupina Penta Investments. Našu domnienku 
potvrdzuje aj forma mediálnej prezentácie predmetného opatrenia. Vo verejnom priestore ho koalícia strán 
prezentuje pod názvom „Lex Haščák“. 

Jaroslav Haščák je mediálne najznámejším spolumajiteľom finančnej skupiny Penta Investments. 
Počas predvolebnej kampane Michal Truban, toho času predseda politického hnutia, ktorého členmi sú aj 
predkladatelia návrhu, uviedol: „Presadíme Lex Haščák, zákon, ktorý obmedzí moc Penty v zdravotníctve“.53 V 
podobnom duchu sa vyjadrili aj prekladatelia zákazu. Miroslav Beblavý spoločne s Luciou Žitňanskou tvrdia, 
že: „v Pente vedia, o čom tento návrh je. Je to nástroj, ako obmedziť ich moc.“54 Je teda zrejmé, že cieľom 
navrhovanej právnej úpravy je regulovať aktivity skupiny Penta Investments v odvetví zdravotníctva. 

Na možný rozpor s generalitou právnej úpravy upozorňuje aj Dentons. Tvrdí, že pod argumenty 
obsiahnuté v dôvodovej správe by bolo možné subsumovať aj ďalšie segmenty zdravotníctva. Autori návrhu 
tak neučinili a zamerali sa výlučne len na tie, v ktorých vykonáva podnikateľskú činnosť skupina Penta.55 

Z uvedeného teda vypláva, že zákaz krížového vlastníctva rieši určitý, konkrétny prípad. Povedané 
inak, návrh je úmyselne namierený voči konkrétnemu subjektu. Na záver konštatujeme, že návrh nie je 
súladný s princípom právneho štátu vyplývajúcim z čl. 1 ods. 1 Ústavy. Dôvodom je nedodržanie princípu 
generality právnej úpravy. 
 
7 ZÁVER K ZÁKAZU KRÍŽOVÉHO VLASTNÍCTVA 

Na základe rozboru ústavnosti zákazu krížového vlastníctva máme za to, že zákaz v spojení s § 8 ods. 
2 návrhu zákona nie je ústavne súladný. Opatrenie pôsobiace ex post facto je v rozpore s čl. 1 ods. 1 a čl. 20 
ústavy. Návrh nespĺňa podmienky vyvlastnia. Rovnako sme toho názoru, že právna norma pôsobiaca pro 
futuro je nesúladná s čl. 20 a čl. 35 ústavy. 

 
8 ZVÝŠENIE SADZBY DANE NAMIESTO POKUTY? 

Ústavnoprávne súladnejším riešením sa nám javí byť zvýšenie sadzby dane z príjmu fyzických osôb. Ak 
fyzická osoba, ktorou je konečný užívateľ výhod, neuvedie daný stav do súladu s navrhovanou právnou úpravou 
uvedenou v § 4 v spojení s § 6, bude povinná k úhrade vyššej čiastky dane z príjmu, ako tomu bolo pred 
uplynutím prechodného obdobia. 

Inými slovami, sadzba dane z príjmu konečného užívateľa výhod bude zvýšená o určitý počet 

                                                 
51 Nález Ústavného súdu ČR z 10. septembra 2009, sp. zn.. PL. ÚS 27/09. 

 
52 KNAPP, V.: Teorie práva. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 1995, s. 149 – 150. ISBN 8071790281. 
53 Dostupné na internete: https://www.facebook.com/watch/?v=523534174859801. 
54 BEBLAVÝ, M., ŽITŇANSKÁ, L.: Lex Haščák je veľká palica na veľký problém. In komentare.sme.sk 

[online], 06.12.2019 [cit. 2021-01-28]. 
55 Ústavnoprávne a európskoprávne aspekty „Lex Haščák“ v oblasti zdravotníctva [online]. s. 8 [cit. 2021-02- 04]. 

http://www.facebook.com/watch/?v=523534174859801
http://www.facebook.com/watch/?v=523534174859801


 25 

percentuálnych bodov. 
Poslancami navrhovaná pokuta obsahuje de facto totožné znaky ako nami navrhovaná úprava. 

Rozhodujúcim rozdielom medzi predmetnými návrhmi je ich právny základ. Právomoci spojené s pokutou sú 
v rukách úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Naopak, nami navrhované zvýšenie sadzby dane z 
príjmu je možné subsumovať pod daň, ktorá je vo výlučnej kompetencii zákonodarného zboru. Ústavný súd ju 
definoval nasledovne: „Daň sa v ekonomickej literatúre spravidla definuje ako povinná, nenávratná, zákonom 
určená platba do verejného rozpočtu. Je to platba neúčelová a neekvivalentná; neúčelovosťou sa rozumie 
skutočnosť, že konkrétna daň v určitej výške nemá financovať konkrétny vládny projekt, ale že sa stáva súčasťou 
celkových príjmov verejného rozpočtu určeného na financovanie rôznych verejných potrieb. Neekvivalentnosť pre 
poplatníka znamená, že nemá nárok na protihodnotu vo výške zodpovedajúcej jeho platbe.“56 Na základe 
dôkladnej komparácie jednotlivých znakov pokuty a dane sa čitateľ istotne dopracuje k záveru, že pokuta 
obsahuje atribúty dane vyslovené Ústavným súdom. 

V Ústave nájdeme: „Dane a poplatky možno ukladať zákonom alebo na základe zákona.“57 Podľa 
Ústavného súdu je účelom predmetného ustanovenia vylúčenie svojvôle do zavádzania daní a poplatkov. 
Obsah uvedený v čl. 59 ods. 2 Ústavy podrobne vykonáva rad zákonov ustanovujúcich jednotlivé dane a 
poplatky.58 Ústavný súd rovnako vyslovil, že pri daniach je potrebné rešpektovať vyššiu mieru autonómie 
zákonodarcu, keďže patria do sféry „politických otázok“. Je však nevyhnutné, aby táto skutočnosť úspešne 
absolvovala test proporcionality.59 

 
8.1 Test proporcionality 

Test proporcionality sa zakladá na troch po sebe nasledujúcich krokoch. Prvým štádiom je kritérium 
vhodnosti, za nim nasleduje kritérium nevyhnutnosti. V záverečnom kroku je nevyhnutné splniť kritérium 
primeranosti. Všetky kroky musia byť splnené súčasne.59 

 
8.1.1 Kritérium vhodnosti 

Obsahom prvého kroku testu je posudzovanie navrhovanej právnej normy z hľadiska možného 
naplnenia sledovaného cieľa. Samoúčelné obmedzenie základného práva sa nepovažuje za ústavne prípustné. 
Navrhovaná právna úprava je povinná sledovať naplnenie účelu, ktorý odôvodni obmedzenie základného 
práva alebo slobody.60 

Hlavným účelom zvýšenej sadzby dane z príjmu je motivácia konečného užívateľa výhod uviesť svoje 
konanie do súladu s navrhovaným opatrením. Teda, ak osoba zjedná nápravu, zbaví sa povinnosti uhrádzať 
daň vo vyššej miere, ako tomu bolo pred účinnosťou zákona. Pripomíname, že zvýšenie sadzby dane z príjmu 
je dôsledkom protiprávneho konania osoby. Jedným z účelov, zo strany fyzickej osoby nerešpektovaného, 
opatrenia je skvalitnenie zdravotnej starostlivosti. Túto skutočnosť považujeme za dostatočne legitímny cieľ. 

 
8.1.2 Kritérium nevyhnutnosti 

Súčasťou druhého štádia je posúdenie, či príslušné opatrenie spôsobujúce obmedzenie ústavou 
garantovaných práv je v okolnostiach posudzovanej veci naozaj nevyhnutné. Je potrebné zanalyzovať, či na 
dosiahnutie legitímneho cieľa nie je k dispozícii aj menej invazívny právny prostriedok.61 

Keďže obligatórnou súčasťou dôkladného výpočtu sú relevantné údaje, ktorými nedisponujeme, 
rozhodli sme sa neurčiť presnú výšku sadzby. Sme toho názoru, že práve od výšky sadzby dane z príjmu fyzickej 
osoby bude vo veľkej miere záležať splnenie predpokladu nevyhnutnosti. 

 
8.1.3 Kritérium primeranosti stricto sensu 

V rámci tretieho kroku je potrebné posúdiť, čo sa získa a čo sa stratí sledovaným obmedzením. Inými 
slovami, zisťuje sa, či dôsledky navrhovaného opatrenia, ktoré zjavne obmedzuje základné práva alebo 
slobody, nie sú negatívne do takej miery, aby svojím dopadom presahovali pozitívne aspekty obsiahnuté v 

                                                 
56 Nález Ústavného súdu SR z 4. novembra 2015, sp. zn.. PL. ÚS 14/14 
57 Článok 59 odsek 2 Ústavy Slovenskej republiky 
58 Nález Ústavného súdu SR z 4. novembra 2015, sp. zn.. PL. ÚS 14/14 
59 Nález Ústavného súdu SR z 22. januára 2014, sp. zn.. PL. ÚS 5/12 
60 Nález Ústavného súdu SR z 26. januára 2011, sp. zn.. PL. ÚS 3/09. 
61 Test proporcionality [online]. s. 4 [cit. 2021-02-03]. 
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presadení verejného záujmu. Verejného záujmu, ktorý je sledovaný práve týmto opatrením.62 
Zrejme niet pochybnosti o tom, že v prospech primeranosti nami navrhovaného opatrenia hrá silnú 

rolu argument presadzujúci skvalitňovanie poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Vychádzame z 
predpokladu, že primárnym dôvodom zvýšenia dane z príjmu konečného užívateľa výhod je motivovať ho k 
napraveniu svojho konania. V prípade, ak osoba uvedie konanie do súladu s navrhovaným opatrením, na 
základe návrhu zákona predpokladáme, že dôjde k zlepšeniu situácie v odvetví zdravotníctva. Ohliadnuc od 
dôvodných pochybnosti spojených s navrhovanými opatreniami konštatujeme, že nami navrhované riešenie 
by bola za určitých okolností súladné s kritériom primeranosti v užšom zmysle. 

 
9 ZÁVER 

V práci sme sa snažili o právny rozbor opatrenia, ktoré je súčasťou návrhu zákona presadzujúceho 
kroky skvalitňujúce poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Predmetný návrh zákona sa stal na určitý čas aj 
objektom diskusií vo verejnom priestore. Hlavnou otázkou,  na  ktorú  sme  hľadali   odpoveď,   bol   súlad   
zákazu   krížového  vlastníctva   v zdravotníctve s Ústavou Slovenskej republiky. Dospeli sme k záveru, že 
navrhované opatrenie z veľkej časti ústavne súlade nie je. 

Návrh zákona sa nedočkal úspešného konca. Dostatočná dôvera mu nebola prejavená ani v počiatočnej 
fáze legislatívneho procesu. Preto predpokladáme, že v prípade úspešnejšieho postupu by sa stala navrhovaná 
úprava objektom viacerých podnetov v pripomienkovom konaní. Domnievame  sa,  že predkladatelia  by  skôr  
či  neskôr  dospeli k totožnému názoru a boli by povinní navrhované opatrenie zmierniť. 

Samotný návrh opatrenia chápeme ako súčasť predvolebného zápasu. Myslíme si, že v správaní 
politických subjektov počas predvolebného obdobia absentujú prvky, ktoré tam sú za iných okolností 
prítomné. Možno je naše tvrdenie príliš odvážne, ale sme toho názoru, že práve zákaz krížového vlastníctva v 
zdravotníctve je toho súčasťou. Dovolíme si vysloviť, že zrejme aj samotní autori danej právnej úpravy si 
uvedomovali jej možnú neústavnosť. 
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NEZÁKONNÝ DÔKAZ V PROSPECH OBVINENÉHO A ÚVAHY DE LEGE FERENDA1 
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Abstract: This thesis focuses on the issue of admissibility of illegal evidence in favor of the accused in criminal 
proceedings. The thesis is divided into three chapters. In the first chapter, we briefly deal with the probation 
itself and the issue of legality or illegality of evidence in criminal proceedings. In the second chapter, we analyze 
the issue of illegal justifying evidence, focusing mainly on illegal evidence in favor of the accused in the light of 
justice and the Radbruch's formula. The complex knowledge in the first two chapters will help the reader to 
better understand and think critically about the last chapter. The third chapter gives this thesis the required 
shape when it analyzes the current legal regulation of the issue of illegal evidence in favor of the accused. This 
Thesis aims to lead the reader to think and take their own critical view of the current legislation, and last but 
not least, the thesis leads to de lege ferenda considerations. 
 
Abstrakt: Práca sa zameriava na problematiku prípustnosti nezákonného dôkazu v prospech obvineného v 
trestnom konaní. Práca je členená na tri kapitoly. V prvej kapitole sa najskôr stručne zaoberáme samotným 
dokazovaním a problematike zákonnosti či nezákonnosti dôkazov v trestnom konaní. V druhej kapitole 
analyzujeme problematiku nezákonného ospravedlňujúceho dôkazu, pričom sa zameriavame najmä na 
nezákonný dôkaz v prospech obvineného vo svetle spravodlivosti a Radbruchovej formule. Komplex poznatkov 
v prvých dvoch kapitolách dopomôže čitateľovi k lepšiemu pochopeniu a kritickému zamysleniu sa nad 
poslednou z kapitol. Tretia kapitola zároveň dodáva práci požadovaný tvar, keď analyzuje aktuálnu právnu 
úpravu problematiky nezákonného dôkazu v prospech obvineného. Práca má za cieľ doviesť čitateľa k 
zamysleniu a zaujatiu vlastného kritického pohľadu na aktuálnu právnu úpravu, pričom v neposlednom rade 
práca vedie k úvahám de lege ferenda. 

 
Key words: Probation, evidence, justice, Radbruch's formula, criminal proceedings 
 
Kľúčové slová: Dokazovanie, dôkaz, spravodlivosť, Radbruchova formula, trestné konanie. 
 
1 ÚVOD  

"Ius est ars boni et aequi." Nepoznáme lepší citát, ktorým by sme mohli začať našu prácu. Citát od 
známeho starovekého rímskeho právnika v preklade znamená, že právo je umenie dobra a umenie 
spravodlivosti. Podľa Celsa má byť právo slušné a mravné, z čoho vyplýva, že sa nemá aplikovať mechanicky, 
ale zaobchádzanie s ním má zodpovedať tomu, čo je podľa všeobecného nazerania dobré, správne či mravné. 
 Nezákonnosť dôkazu v trestnom konaní nie je nezvyčajným javom. Trestný poriadok nám explicitne 
stanovuje, že za dôkaz môže slúžiť všetko, čo môže prispieť k náležitému objasneniu veci a čo sa získalo z 
dôkazných prostriedkov podľa zákona. Ak teda dôkaz nie je získaný zákonným spôsobom, hovoríme o jeho 
nezákonnosti a v takomto prípade orgán činný v trestnom konaní alebo súd na tento dôkaz vôbec neprihliada. 
V praxi sa však stretávame najmä s nezákonnými dôkazmi, ktoré sú v neprospech obvineného a teda buď 
preukazujú jeho vinu alebo iným spôsobom zvyšujú závažnosť spáchaného trestného činu. Ako je to však s 
dôkazom, ktorý je nezákonný, avšak je v prospech obvineného? Je na takýto dôkaz možné prihliadnuť a použiť 
ho v trestnom konaní aj napriek jeho nezákonnosti? 
 Odpoveď na túto otázku však vôbec nie je jednoduchá. Trestné konanie je konaním, ktorého 
verejnoprávne kogentné normy neumožňujú orgánom činným v trestnom konaní či súdom odchýliť sa od 
ustanovení Trestného poriadku. Za použitia striktne formálneho výkladu jeho ustanovení by teda nemala byť 
orgánom činným v trestnom konaní a súdu daná možnosť zohľadniť aj nezákonný dôkaz, ktorý je však v 
prospech obvineného.  

                                                 
1 Tento príspevok bol prezentovaný ako študentská vedecká odborná práca v rámci XII. ročníku ŠVOČ na PraF UK. Konzultantom 
práce ŠVOČ bol doc. JUDr. Marek Kordík, PhD., LL.M. 
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 Cieľom práce je však poukázať na to, že za istých okolností je možné, ba priam nutné aby bol nezákonný 
dôkaz, ktorý je v prospech obvineného v rámci trestného konania prípustný. Budeme analyzovať aj to, či 
teoretickú neprípustnosť nezákonného dôkazu v prospech obvineného je alebo nie je možné považovať za 
nesúladnú s ostatnými ustanoveniami Trestného poriadku. V neposlednom rade si dávame za cieľ zistiť, či môže 
byť princíp spravodlivosti v určitých prípadoch nadradený aj zásade zákonnosti dôkazov. Dovolíme si 
poznamenať, že táto problematika sa vo veľkej miere dotýka aj filozofie a problematike spravodlivosti, resp. 
nespravodlivosti práve z filozofického hľadiska. 
 V práci sa budeme na začiatok najskôr stručne venovať samotnému dokazovaniu v trestnom konaní, 
jeho účelu a problematike zákonnosti dôkazov. Následne v druhej kapitole budeme analyzovať nezákonný 
dôkaz v prospech obvineného, ktorý rozoberieme aj z hľadiska spravodlivosti. V tretej kapitole uvedieme 
návrhy de lege ferenda, ktoré by pomohli vyriešiť filozoficko-právne dilemy v tejto oblasti. Počas písania práce 
budeme používať metódu analýzy a syntézy. 
 Uvedomujeme si, že predmetná problematika je vo veľkej miere aj vecou názorového presvedčenia, 
pričom čitateľ nemusí s názorom autorky plne súhlasiť. V tomto zmysle je nutné poznamenať, že v práci 
budeme prezentovať náš názor, ktorý vychádza z právnych úvah v oblasti danej problematiky. Taktiež sme mali 
možnosť návrhy de lege ferenda konzultovať so sudcami zo Špecializovaného trestného súdu s pracoviskom v 
Banskej Bystrici, pričom sme v práci vychádzali aj z ich názoru ako odborníkov z aplikačnej praxe. 

Dovolíme si ešte poukázať na to, že v práci používame všeobecnejší pojem "obvinený", ktorým v rámci 
konania pred súdom myslíme aj obžalovaného. 
 
2 DOKAZOVANIE A JEHO ÚČEL V TRESTNOM KONANÍ 

Na začiatok, ešte predtým ako sa dostaneme k problematike nezákonného dôkazu v prospech 
obvineného, je dôležité v stručnosti vymedziť pojem dokazovanie a poukázať na nezastupiteľnú úlohu dôkazov 
a samotného dokazovania v rámci trestného konania. Je nepochybné, že práve dokazovanie tvorí jadro 
trestného konania a to najmä v prípravnom konaní a v štádiu hlavného pojednávania. Dôležitý význam má však 
v každom štádiu trestného konania, nakoľko práve prostredníctvom dôkazov sa zisťujú a overujú fakty, ktoré 
tvoria dôležitý podklad pre rozhodnutie. 
 
2.1 Pojem dokazovanie 
 Samotný pojem dokazovanie nie je v Trestnom poriadku legálne definovaný. Trestný poriadok však 
dokazovanie upravuje vo viacerých svojich ustanoveniach a na rôznych miestach, avšak základnú právnu 
úpravu dokazovania spoločnú pre všetky štádiá trestného konania obsahujú ustanovenia § 119 až § 161 
Trestného poriadku.2  Dokazovanie možno definovať ako zákonom upravený postup orgánov činných v 
trestnom konaní a súdu, či prípadne aj iných osôb, smerujúci k vyhľadaniu, zabezpečeniu, vykonaniu a 
zhodnoteniu poznatkov či informácií dôležitých na poznanie skutkových okolností významných pre 
rozhodnutie o vine a treste, ako aj pre samotný postup v konaní.3 Dokazovanie, jeho priebeh a účel sa menili v 
historickom kontexte v závislosti od spoločensko-politických zmien. Celý proces dokazovania musí byť 
vykonaný a realizovaný v súlade so zásadami trestného konania, ktoré môžeme chápať ako základné idey, na 
ktorých stojí celé trestné konanie.4 Proces dokazovania teda vo svojej podstate predstavuje proces poznania 
určitého javu, predmetu, či konania, ktorým je skutok právne kvalifikovaný ako trestný čin. Orgány činné v 
trestnom konaní a súdy sa zameriavajú na poznanie podstaty, či vlastností týchto skutočností. Skutok, ktorý je 
predmetom trestného konania je určitý jav, ktorý sa stal v minulosti. V procese dokazovania ide teda o poznanie 
faktov a okolností, ktoré sa už stali, presnejšie povedané o získavanie informácií o udalostiach z minulosti.5 
Dokazovanie v trestnom konaní je teda zákonom upravený postup orgánov činných v trestnom konaní a súdu, 
ktorého úlohou je poznanie všetkých podstatných skutočností, ktoré sú dôležité pre ďalší postup v konaní a v 
neposlednom rade samozrejme aj pre rozhodnutie vo veci.  

                                                 
2 ČENTÉŠ, J. a kol: Trestné právo procesné. Všeobecná časť. Šamorín : Heuréka, 2016, s. 328 - 329. 
3 IVOR, J., ZÁHORA, J.: Repetitórium rekodifikovaného trestného práva. Bratislava: Iura Edition, 2007, s. 136. 
4 ŠIMOVČEK, I. a kol: Trestné právo procesné. 2 rozšírené vydanie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016, s. 142. 
5 ČENTÉŠ, J., ŠANTA, J.: K niektorým aplikačným poznatkom prokurátorov k zákonnosti vykonávania dôkazov. In: Zborník príspevkov z 
medzinárodnej vedeckej konferencie 14 - 15. februára 2019 -Zákonnosť a prípustnosť dôkazov v trestom konaní. Bratislavské právnické 
fórum 2019. [online] [cit. 2021-01-12].  
Dostupné na: 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Konferencie_a_podujatia/BPF_2019/ZBORNIK_sekcia_2__Trestne_pravo__FINAL_FI
NAL.pdf. 
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 Samotné dokazovanie prebieha v štyroch etapách - vyhľadávanie dôkazov, vykonávanie dôkazov, 
previerka dôkazov a hodnotenie dôkazov. Prvé dve vyššie uvedené etapy predstavujú činnosť, ktorá nachádza 
svoju úpravu v procesných predpisoch a taktiež je upravená metodickými a taktickými požiadavkami 
kriminalistiky. Na druhej strane, ďalšie dve etapy sú založené na myšlienkovej a logickej činnosti orgánov 
činných v trestnom konaní a súdu.6 
 Proces dokazovania začína už v prípravnom konaní, ale možno konštatovať, že jeho ťažisko je 
presunuté na konanie pred súdom a to konkrétne na hlavné pojednávanie, čo veľmi úzko súvisí aj so zásadami 
ústnosti a bezprostrednosti. V obmedzenej miere sa dokazovanie realizuje aj v ďalších štádiách konania, ktoré 
je však úzko zamerané na otázky súvisiace špecificky s týmito štádiami.  
 Účel dokazovania je priamo definovaný prostredníctvom jednej zo základných zásad trestného 
konania, konkrétne v ustanovení § 2 ods. 10 Trestného poriadku: "Orgány činné v trestnom konaní postupujú tak, 
aby bol zistený skutkový stav veci, o ktorom nie sú dôvodné pochybnosti, a to v rozsahu nevyhnutnom na ich 
rozhodnutie. Dôkazy obstarávajú z úradnej povinnosti. Právo obstarávať dôkazy majú aj strany. Orgány činné v 
trestnom konaní s rovnakou starostlivosťou objasňujú okolnosti svedčiace proti obvinenému, ako aj okolnosti, ktoré 
svedčia v jeho prospech, a v oboch smeroch vykonávajú dôkazy tak, aby umožnili súdu spravodlivé rozhodnutie." 
Túto zásadu nazývame aj zásada náležitého zistenia skutkového stavu. Orgány činné v trestnom konaní a súd 
teda postupujú v konaní tak, aby náležite zistili skutkový stav veci a to v rozsahu nevyhnutnom na ich 
rozhodnutie. Podmienka náležitého zistenia skutkového stavu veci v zmysle Trestného poriadku znamená, že 
v trestnom konaní musia byť všetky okolnosti trestného činu zistené v takom rozsahu, aby bolo možné v rámci 
konkrétneho štádia trestného konania rozhodnúť. V rámci trestného konania sa teda zisťuje skutok, ktorý je 
jeho predmetom, v kontexte všetkých okolností, ktoré majú význam pre rozhodnutie.7  
 Predmet dokazovania je vymedzený v ustanovení § 119 ods. 1 Trestného poriadku. Okruh skutočností, 
ktoré je treba v trestnom konaní dokazovať je však uvedený demonštratívne. V každom konkrétnom prípade 
závisí okruh dokazovaných skutočností od podmienok a okolností daného prípadu, či od štádia trestného 
konania.8 Na predmet dokazovania bezprostredne nadväzuje rozsah dokazovania. Rozsahom dokazovania 
určujeme hranicu dokazovania, množstvo a kvalitu dôkazov, ktorými má byť okruh skutočností dôležitých 
pre trestné konanie dokázaný. Rozsah dokazovania sa mení v závislosti od procesných štádií konania, nakoľko 
pri začiatku trestného stíhania stačí menšie množstvo dôkazov, avšak v neskorších fázach trestného konania 
požiadavky na rozsah, úplnosť či kompletnosť dôkazov rastú.9  V nadväznosti na vyššie uvedené si teda možno 
zhrnúť, že význam dokazovania spočíva predovšetkým v tom, že ide o jediný spôsob, akým si orgán činný v 
trestnom konaní a súd môžu a v podstate aj musia obstarať skutkový podklad dôležitý pre ich ďalšie konanie a 
v konečnom dôsledku aj pre rozhodnutie. Nakoľko je predmetom trestného konania udalosť, ktorá sa stala v 
minulosti, nie je možné, aby orgán činný v trestnom konaní alebo súd takúto udalosť osobne pozoroval 
vlastnými zmyslami. Práve z tohto dôvodu sa s touto udalosťou, resp. skutkom môže oboznámiť len nepriamo, 
a to tak, že si jej priebeh postupne zrekonštruuje pomocou vykonaných dôkazov.10 Zákon pritom nepriznáva 
žiadnemu dôkazu osobitný význam a taktiež ani neupravuje, aké množstvo dôkazov treba vykonať na 
preukázanie určitej skutočnosti. Trestný poriadok však kladie dôraz na zákonné získanie a vykonanie dôkazov 
a tým aj na prípustnosť použitia dôkazu v konaní.11 
 
2.2 Zákonnosť vs. nezákonnosť dôkazu 
 Trestné právo procesné kladie v záujme rozhodovania vo veci zákonnou cestou pre získavanie dôkazov 
v trestnom konaní určité požiadavky, ktoré musia byť splnené, inak nie sú dôkazy v konaní použiteľné. Rovnako 
teda musia byť dôkazy zákonným spôsobom aj vykonané. V trestnom práve sú tieto podmienky osobitne prísne 
a dôkladne skúmané12 z toho dôvodu, že v trestnom konaní sa rozhoduje o vine a treste, čo sa môže spájať s 
rôznymi závažnými zásahmi do základných práv a slobôd obvineného. Nezákonne získaný dôkaz tvorí v rámci 
dokazovania v trestnom konaní osobitne závažnú problematiku. Legislatívne vyjadrenia či stanoviská teórie a 
praxe sa v konečnom dôsledku zhodujú na jednom a tom istom závere - nezákonne získaný dôkaz nemôže byť 

                                                 
6 ČENTÉŠ, J. a kol.: Trestný poriadok. Veľký komentár. 4. aktualizované vydanie. Bratislava: Eurokódex, 2019, s. 380. 
7 ČENTÉŠ, J. a kol.: Trestný poriadok. Veľký komentár. 4. aktualizované vydanie. Bratislava: Eurokódex, 2019, s. 8. 
8 ČENTÉŠ, J. a kol.: Trestný poriadok. Veľký komentár. 4. aktualizované vydanie. Bratislava: Eurokódex, 2019, s. 371. 
9 ŠIMOVČEK, I. a kol: Trestné právo procesné. 2 rozšírené vydanie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016, s. 142. 
10 ČENTÉŠ, J. a kol.: Trestný poriadok. Veľký komentár. 4. aktualizované vydanie. Bratislava: Eurokódex, 2019, s. 8. 
11 Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 26. októbra 2011, sp. zn: 1 TdoV 3/2011. 
12 DULA, Ľ.: SPRAVODLIVOSŤ, KONTRADIKTÓRNOSŤ A SANKČNÁ PRIMERANOSŤ V KONANÍ PRED SÚDMI SLOVENSKEJ REPUBLIKY. 
In: Princíp spravodlivosti v trestnom a správnom súdnom konaní. Pezinok: Justičná akadémia Slovenskej republiky, 2016, s. 151. 
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v trestnom konaní prípustný, pokiaľ jeho nezákonnosť nie je odstrániteľná a následne taktiež aj odstránená (v 
tomto prípade ide o tzv. relatívne neúčinné dôkazy), pričom potom však už nejde o nezákonný dôkaz. Pokiaľ je 
však nezákonnosť získania dôkazu úplne neodstrániteľná, hovoríme o tzv. absolútne neúčinných dôkazoch.13 
 Dôkaz získaný z dôkazného prostriedku musí byť teda vždy zákonný. Zákonnosťou dôkazu rozumieme, 
že dôkaz bol získaný z prameňa, ktorý stanovuje alebo pripúšťa zákon, že bol zabezpečený a vykonaný osobou 
na to oprávnenou a že sa tak stalo v zodpovedajúcom štádiu trestného konania a to postupom, ktorý je v súlade 
s právnymi predpismi. V prípade, že sa tak nestalo, pôjde o dôkaz, ktorý je nezákonný. Okrem zákonnosti 
dôkazu ešte rozlišujeme aj pojem procesná nepoužiteľnosť dôkazu (resp. neprípustnosť dôkazu), pri ktorej aj 
keď ide v zásade o dôkaz ktorý je zákonný, vzhľadom k určitým okolnostiam nemôže byť použitý v ďalšom 
priebehu konania. Napríklad, ak osoba najskôr vypovedá v procesnom postavení svedka, táto svedecká 
výpoveď je síce vykonaná v súlade so zákonom a preto ide o zákonný dôkaz, avšak následne je tejto osobe v tom 
istom konaní v ktorom vypovedala ako svedok, vznesené obvinenie. V takomto prípade je predošlá výpoveď 
urobená v procesnom postavení svedka v ďalšom priebehu konania procesne nepoužiteľná.14  
 V praxi sa spravidla používa päť kritérií zákonnosti dôkazu, ktoré sformuloval Bohumil Repík a to: 

1/ či bol dôkaz získaný z prameňa, ktorý stanoví prípadne pripúšťa zákon, 
2/ či bol dôkaz získaný a vykonaný subjektom k tomu zákonom oprávneným, 
3/ či bol dôkaz získaný a vykonaný v tom procesnom štádiu, v ktorom je príslušný procesný subjekt 

podľa zákona oprávnený vyhľadávať a vykonávať dôkazy v procesnom zmysle, t. j. také dôkazy, ktoré môžu byť 
podkladom pre rozhodnutie v trestnom stíhaní najmä pre rozhodnutie súdu, 

4/ či sa získaný a vykonaný dôkaz týka predmetu dokazovania v danom procese, t. j. či sa týka skutku 
o ktorom sa vedie konanie, prípadne otázok, o ktorých je potrebné podľa zákona v súvislosti s týmto skutkom 
rozhodovať, 

5/ či bol dôkaz získaný a vykonaný spôsobom, ktorý stanovuje, prípadne pripúšťa zákon. 
 Doteraz sme hovorili len o zákonnosti dôkazu. Na druhej strane, ustanovenie § 119 ods. 5 Trestného 
poriadku ustanovuje jediný výslovný zákaz použitia nezákonne získaného dôkazu. Predmetné ustanovenie 
znie: "Dôkaz získaný nezákonným donútením alebo hrozbou takého donútenia sa nesmie použiť v konaní okrem 
prípadu, keď sa použije ako dôkaz proti osobe, ktorá také donútenie alebo hrozbu donútenia použila." Nezákonnosť 
a následná neprípustnosť takéhoto dôkazu je logická, nakoľko dôkaz získaný nezákonným donútením či 
hrozbou takéhoto donútenia je okrem svojej nezákonnosti postihnutý aj nulovou hodnovernosťou. V takýchto 
prípadoch sa veľmi jednoducho môže stať, že osoba aj na základe napr. fyzického mučenia povie akúkoľvek 
nepresnú či vymyslenú informáciu. Orgány činné v trestnom konaní, ale aj ostatné subjekty trestného konania 
musia teda získať dôkazy lege artis, t.j. v súlade so zákonom.15  
 Dovoľujeme si však ešte dodať, že zákonnosť získavania dôkazov musia dodržiavať v rámci 
kontradiktórneho trestného konania aj strany, resp. obhajoba obvineného či ďalšie subjekty trestného konania. 
Z viacerých ustanovení Trestného poriadku vyplýva, že dôkazy predkladané obhajobou či ďalšími subjektami 
trestného konania, majú aspoň teoreticky rovnakú váhu ako dôkazy, ktoré naopak zaobstarali orgány činné v 
trestnom konaní či súd.16 Definovať zákonný dôkaz nám môže napomôcť aj judikatúra. Podľa názoru 
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, za zákonný spôsob získania dôkazu treba považovať najmä splnenie 
formálnych, resp. procesných podmienok, ktoré vyžaduje Trestný poriadok na vykonanie konkrétneho dôkazu. 
Taktiež je však nutné aj splnenie obsahových či inak povedané materiálnych podmienok, čo znamená, že 
použitý dôkazný prostriedok na vykonanie dôkazu musí byť zameraný na zistenie tých skutočností, na ktoré 
zameraný a použitý byť môže.17 Rešpektovanie zákonnosti pri vykonávaní dôkazov nie je abstraktnou a 
formalistickou požiadavkou, ale má základný význam pre spravodlivosť celého trestného procesu.18  
 Jednou z najvýznamnejších zásad dokazovania je bezpochyby zásada voľného hodnotenia dôkazov, 
ktorú vymedzuje ustanovenie § 2 ods. 12 Trestného poriadku: "Orgány činné v trestnom konaní a súd hodnotia 
dôkazy získané zákonným spôsobom podľa svojho vnútorného presvedčenia založeného na starostlivom uvážení 
všetkých okolností prípadu jednotlivo i v ich súhrne nezávisle od toho, či ich obstaral súd, orgány činné v trestnom 

                                                 
13 BURDA, E.: Nezákonne získaný dôkaz v prospech obvineného. [online] [cit. 2021-01-10]  
Dostupné na: https://www.epi.sk/clanok-knihy/Nezakonne-ziskany-dokaz-v-prospech-obvineneho.htm. 
14 ŠAMKO, P.: Nezákonné a nepoužiteľné dôkazy. [online] [cit. 2021-01-05] 
Dostupné na: http://www.pravnelisty.sk/clanky/a321-nezakonne-a-nepouzitelne-dokazy. 
15 ŠIMOVČEK, I. a kol: Trestné právo procesné. 2 rozšírené vydanie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016, s. 145. 
16 ČENTÉŠ, J. a kol: Trestné právo procesné. Všeobecná časť. Šamorín : Heuréka, 2016, s. 348 - 349. 
17 Judikát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky R 38/2003. 
18 Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 28. apríla 2016, sp. zn: 1Tdo 65/2015. 
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konaní alebo niektorá zo strán." Trestný poriadok teda už v jeho základných zásadách, ktoré je nutné chápať ako 
východiskové body celého trestného konania, ustanovuje orgánom činným v trestnom konaní a súdu povinnosť 
hodnotiť len dôkazy, ktoré boli získané zákonným spôsobom. Z uvedeného teda vyplýva, že v súlade s touto 
zásadou sa musia vykladať aj ostatné ustanovenia Trestného poriadku a orgány činné v trestnom konaní a súdy 
nesmú zvažovať iné dôkazy ako tie, ktoré boli získané zákonným spôsobom.  
 Za najdôležitejšie ustanovenie Trestného poriadku, týkajúce sa zákonnosti dôkazov, možno považovať 
ustanovenie § 119 ods. 3. Predmetné ustanovenie v prvej vete znie: "Za dôkaz môže slúžiť všetko, čo môže prispieť 
na náležité objasnenie veci a čo sa získalo z dôkazných prostriedkov podľa tohto zákona alebo podľa osobitného 
zákona." Je dôležité poznamenať, že aj keď ustanovenie § 2 ods. 12 Trestného poriadku hovorí o dôkaze 
získanom zákonným spôsobom a ustanovenie § 119 ods. 3 Trestného poriadku hovorí o získaní dôkazných 
prostriedkov podľa Trestného poriadku či podľa osobitného zákona, tieto dve ustanovenia musia na účely 
posúdenia zákonnosti či nezákonnosti dôkazov tvoriť jednotu. Z uvedených ustanovení však vyplýva, že 
podstatou dokazovania je jeho zákonnosť, nakoľko za dôkaz v trestnom konaní môže slúžiť len to, čo sa získalo 
z dôkazných prostriedkov v zmysle Trestného poriadku, respektíve podľa osobitného zákona.  
 Z už uvedeného vyplýva, že slovenský trestný proces nepripúšťa použitie nezákonne získaného dôkazu. 
V zásade ho nepripúšťa ani trestnoprávna teória, ani judikatúra - či už česká alebo slovenská, ale taktiež ani 
judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva.19 Zaujímavou, ale zároveň aj zložitou otázkou je prípustnosť 
nezákonne získaného dôkazu v prospech obvineného, čomu sa budeme venovať v nasledujúcich kapitolách. 
 
2.3 Doktrína ovocia z otráveného stromu 
 Pri problematike zákonnosti či nezákonnosti dôkazov v trestnom konaní si dovolíme spomenúť 
zaujímavú právnu teóriu, tzv. doktrínu „ovocia z otráveného stromu“. Táto doktrína má síce pôvod v judikatúre 
USA, ale jej uplatňovanie si našlo svoje miesto aj v našich podmienkach. Pravidlo otráveného stromu znamená, 
že z otráveného stromu (t.j. nezákonnosti) nemôže byť zdravé ovocie (čiže zákonné výsledky). Podľa tejto 
teórie je nutné z dokazovania vylúčiť nielen dôkazy, ktoré boli získané nezákonným spôsobom (napr. 
videonahrávka), ale aj akékoľvek iné dôkazy z nich odvodené alebo získané na ich základe (napr. svedecké 
výpovede svedkov, ktorí vypovedajú pod vplyvom nezákonne zhotovenej videonahrávky). Takto získané 
dôkazy by sa teda mali považovať za absolútne neúčinné, a teda by mali byť vylúčené z hodnotenia pri zisťovaní 
skutkového stavu. Ak bol teda dôkaz získaný nezákonným spôsobom, tak potom za nezákonný sa považuje 
nielen dôkaz, pri ktorom bola nezákonnosť spôsobená, ale aj každý iný dôkaz, ktorý bol na základe tohto 
nezákonného dôkazu získaný.20 Možno však dodať, že v podmienkach Slovenskej republiky sa súdy k doktríne 
"ovocia z otráveného stromu" stavajú do istej miery skepticky. Aj Ústavný súd Slovenskej republiky a taktiež 
Najvyšší súd Slovenskej republiky vo svojich rozhodnutiach vyslovili, že ide o angloamerickú doktrínu, ktorú 
slovenská trestnoprávna teória a ani prax doteraz v plnej miere neprevzala. Nemožno však vylúčiť, že v 
niektorých prípadoch sa možno aj na základe kontinentálneho formálno-materiálneho prístupu k hodnoteniu 
zákonnosti a tiež prípustnosti dôkazov dopracovať k zhodným záverom ako na základe teórie „ovocia z 
otráveného stromu“. Podstatné je však pristupovať k hodnoteniu zákonnosti a prípustnosti dôkazov vždy 
diferencovane s ohľadom na konkrétnu povahu a závažnosť vady vzniknutej v procese dokazovania a nerobiť 
unáhlené či paušálne závery, že celý dôkaz získaný na základe procesne nekorektného a so zákonom 
nesúladného úkonu je automaticky „otrávený“.21 
 
 
 
 
 
3 PROBLEMATIKA NEZÁKONNÉHO DÔKAZU V PROSPECH OBVINENÉHO 

 
3.1 Všeobecný úvod do problematiky  

                                                 
19 ČENTÉŠ, J. a kol: Trestné právo procesné. Všeobecná časť. Šamorín : Heuréka, 2016, s. 350. 
20 ČENTÍK, T.: K prípustnosti nezákonných dôkazov podľa CSP. [online] [cit. 2021-01-12]. Dostupné na: https://www.ulpianus.sk/blog/k-
pripustnosti-nezakonnych-dokazov-podla-csp/. 
21 Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 27. augusta 2019, sp. zn.: 5Tdo/29/2019 a taktiež Uznesenie Ústavného súdu 
Slovenskej republiky zo dňa 28. apríla 2020, sp. zn.: II. ÚS 48/2020. 
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 Prípustnosť nezákonne získaného dôkazu v prospech obvineného je veľmi zaujímavou otázkou. Je 
nutné poznamenať, že Trestný poriadok v žiadnom z jeho ustanovení explicitne neustanovuje možnosť 
prípustnosti nezákonného dôkazu, ktorý by bol v prospech obvineného. Taktiež aj slovenská trestnoprávna 
teória sa viac-menej tejto problematike vyhýba a prax sa ju snaží riešiť inými procesnými postupmi. Na začiatok 
je však potrebné zaujať stanovisko, že za určitých okolností nemožno vylúčiť možnosť pripustenia aj nezákonne 
získaného dôkazu, za predpokladu, že je dôkaz v prospech obvineného. V takom prípade by teda bolo možné 
vyhnúť sa rozhodnutiu, ktoré by bolo nespravodlivé. Môžeme si to uviesť na nasledovnom príklade - všetky 
dôkazy by svedčili o tom, že trestný čin úkladnej vraždy spáchal obvinený A, avšak nezákonne vyhotovená 
videonahrávka by svedčila o tom, že vrahom je osoba B. V takomto prípade by bolo v rozpore s účelom celého 
Trestného poriadku, aby bola obvinená osoba A odsúdená len kvôli nezákonnosti a následnej neprípustnosti 
videonahrávky, ktorá jasne dokazuje jej nevinu. Ako sa teda majú orgány činné v trestnom konaní či súdy 
vysporiadať, a to najskôr právne a následne taktiež morálne a eticky so situáciou, keď všetky zákonne získané 
dôkazy jasne svedčia v neprospech obvineného, avšak ospravedlňujúci dôkaz či dôkazy (ktoré by prípadne 
mohli usvedčujúce dôkazy vyvrátiť a tým odôvodniť oslobodzujúci rozsudok či iné meritórne rozhodnutie) sú 
získané nezákonne? Majú snáď v takomto prípade orgány činné v trestnom konaní a súd obviniť a následne 
odsúdiť takú osobu o ktorej fakticky vedia, že je nevinná a to len kvôli skutočnosti, že podľa procesných 
predpisov sú ho povinné obviniť či odsúdiť? A čo ak sú takéto nezákonne získané dôkazy aj niekde zverejnené 
a fakticky všetci vedia, že daný skutok obvinený nespáchal, len príslušné orgány, ktoré sú zaslepené 
formalizmom, proti nemu ďalej vedú trestné stíhanie a následne ho odsúdia pretože sú v zmysle stavu de lege 
lata povinné tak urobiť? Aký by to mohlo mať vplyv na mienku ľudí v demokratickej spoločnosti, na ich vieru v 
právo a spravodlivosť, či v konečnom dôsledku aj na celú autoritu štátu? Takýto prípad by si asi v 
demokratickom a právnom štáte nikto neželal a nemal by záujem ho dopustiť.22 
 Aj keď to teda Trestný poriadok v žiadnom z jeho ustanovení výslovne nedovoľuje, zastávame názor, že 
za istých okolností nezákonný ospravedlňujúci dôkaz prípustný v trestnom konaní byť môže, pričom na túto 
problematiku treba nazrieť aj v kontexte už od dávna známeho princípu, ktorým je spravodlivosť. 
 
3.2 Čo v takomto prípade? 
 Plne sa stotožňujeme s názorom E. Burdu, ktorý tvrdí, že by orgány činné v trestnom konaní a súdy v 
takomto prípade postupovali jedným z dvoch uvedených spôsobov: 
a) snažili by sa výsledky zákonného dokazovania spochybniť, pričom by do úvahy prichádzalo použitie zásady 
v pochybnostiach v prospech obvineného, 
b) snažili by sa nájsť cestu, ktorou by do konania pripustili aj nezákonne získaný dôkaz, ktorý je v prospech 
obvineného.  
 E. Burda tvrdí, že v praxi by pravdepodobne vyhrala prvá z uvedených možností, keďže účelový výklad 
dôkazov v konkrétnom trestnom konaní sa zdá byť už na prvý pohľad jednoduchší než prelomenie základnej 
zásady dokazovania, v podstate aj samotného trestného konania, ktorej význam je vo všeobecnosti v 
demokratickom a právnom štáte nespochybniteľný a nenahraditeľný. Zvolenie prvej možnosti by však so sebou 
mohlo priniesť riziko tvorby veľmi nelogických rozhodnutí. O čo alebo o aké ustanovenia Trestného poriadku 
by sa však mohli orgány činné v trestnom konaní alebo súd oprieť, ak by chceli v konaní pripustiť nezákonne 
získaný dôkaz v prospech obvineného?  
 Niektoré základné zásady trestného konania sa dotýkajú aj tejto otázky, avšak iba veľmi okrajovo a s 
pripustením extenzívneho výkladu. Napríklad zásada primeranosti a zdržanlivosti vyjadrená v ustanovení § 2 
ods. 2 Trestného poriadku: "do základných práv a slobôd možno zasahovať v prípadoch dovolených zákonom iba 
v nevyhnutnej miere na dosiahnutie účelu trestného konania". Samotné použitie nezákonne získaného 
ospravedlňujúceho dôkazu čisto v prospech obvineného by nezasiahlo negatívnym spôsobom do nikoho práv, 
ale práve naopak, napomáhalo by dodržaniu účelu trestného konania a taktiež aj samotného hmotnoprávneho 
predpisu – Trestného zákona. Ďalšou zásadou, o ktorú by sa mohla prípustnosť nezákonne získaného 
ospravedlňujúceho dôkazu oprieť, je zásada prezumpcie neviny vyjadrená v ustanovení  § 2 ods. 4 Trestného 
poriadku: " Každý, proti komu sa vedie trestné konanie, považuje sa za nevinného, kým súd nevysloví právoplatným 
odsudzujúcim rozsudkom jeho vinu." Ak sa teda obvinený považuje za nevinného, až dokým nie je právoplatne 
odsúdený, o to väčší záujem by mal byť na tom, aby nebol odsúdený, keď je zo všetkých dôkazov (zákonných 
či nezákonných) evidentne zrejmé, že daný skutok určite nespáchal. Taktiež zo zásady zistenia skutkového 

                                                 
22 BURDA, E.: Nezákonne získaný dôkaz v prospech obvineného. [online] [cit. 2021-01-10] Dostupné na: https://www.epi.sk/clanok-
knihy/Nezakonne-ziskany-dokaz-v-prospech-obvineneho.htm.  
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stavu veci vyjadrenej v ustanovení § 2 ods. 10 Trestného poriadku vyplýva, že "orgány činné v trestnom konaní 
postupujú tak, aby bol zistený skutkový stav veci, o ktorom nie sú dôvodné pochybnosti". Aj keď by z čisto 
teoretického hľadiska a za použitia striktne formálneho výkladu nemal byť nezákonne získaný dôkaz vôbec 
pripustený ku zvažovaniu skutkového stavu veci, predsa reálne môže ovplyvniť (a aj by v praxi určite ovplyvnil) 
mienku orgánov činných v trestnom konaní či súdu, a práve preto je spôsobilý vyvolať dôvodné pochybnosti.23 
Zastávame však názor, že za istých okolností prichádza do úvahy aj druhá z vyššie spomenutých možností, 
a teda, že v niektorých prípadoch je možné, aby orgány činné v trestnom konaní či súd pripustili do konania aj 
nezákonne získaný dôkaz, ktorý je v prospech obvineného. V nasledujúcich podkapitolách sa pozrieme na túto 
problematiku z hľadiska spravodlivosti, ktorá bezpochyby s problematikou nezákonnosti ospravedlňujúceho 
dôkazu úzko súvisí.  
 
3.3 Spravodlivosť ako základný pilier trestného konania 
 V zmysle právneho stavu de lege lata možno nájsť kľúč na odôvodnenie prípustnosti nezákonne 
získaného dôkazu v prospech obvineného v troch ustanoveniach Trestného poriadku a taktiež aj v článku 6 
Dohovoru o ľudských právach a základných slobodách. Už počiatočné ustanovenie § 1 Trestného poriadku 
vymedzujúce jeho predmet ustanovuje, že "Trestný poriadok upravuje postup orgánov činných v trestnom konaní 
a súdov tak, aby trestné činy boli náležite zistené, ich páchatelia boli podľa zákona spravodlivo potrestaní...".  
Prípustnosť nezákonne získaného dôkazu v prospech obvineného je teda nutné oprieť najmä o požiadavku 
spravodlivého potrestania páchateľov podľa ustanovenia § 1 Trestného poriadku, ale taktiež aj spravodlivého 
prejednania trestnej veci podľa ustanovenia § 2 ods. 7 Trestného poriadku. Opäť sa teda dostávame do 
základných zásad trestného konania. Ustanovenie § 2 ods. 7 Trestného poriadku znie: "Každý má právo, aby 
jeho trestná vec bola spravodlivo a v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom v jeho 
prítomnosti tak, aby sa mohol vyjadriť ku všetkým vykonávaným dôkazom, ak tento zákon neustanovuje inak." 
Trestný poriadok teda explicitne stanovuje, že trestná vec musí byť prejednaná spravodlivo. Aj ustanovenie § 2 
ods. 10 Trestného poriadku hovorí, že orgány činné v trestnom konaní "vykonávajú dôkazy tak, aby umožnili 
súdu spravodlivé rozhodnutie." Na predmetných ustanoveniach Trestného poriadku teda môžeme vidieť, že 
jedným z cieľov trestného konania ako takého je vydanie rozhodnutia, ktoré bude spravodlivé. 
 Ďalším ustanovením ktoré je nutné v súvislosti s požiadavkou spravodlivosti spomenúť je článok 6 
Dohovoru o ľudských právach a základných slobodách, ktorý znie: "Každý má 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 akomkoľvek trestnom čine, z ktorého je obvinený..." 
Požiadavka spravodlivého prejednania a rozhodnutia veci má teda svoje vyjadrenie aj na európskej úrovni. 
 Čo je však možné chápať pod spravodlivým potrestaním? V našom ponímaní spravodlivé potrestanie 
predstavuje odsúdenie a následné potrestanie páchateľa na základe dôkazov, ktoré sú zákonné, ale súčasne aj 
preukazujú vinu obvineného do takej miery, že nie je o nej pochybnosť. Zastávame názor, že obidve požiadavky 
musia byť splnené kumulatívne. Za predpokladu, že nezákonný dôkaz, ktorý je v prospech obvineného sa bude 
považovať za absolútne neúčinný a na základe jeho neprípustnosti nie je možné o takýto dôkaz oprieť 
rozhodnutie, mohlo by dôjsť k vydaniu takého rozhodnutia, ktoré by z objektívneho uhla pohľadu bolo zjavne 
nespravodlivé. 
 Čo teda v prípade, keď prípustnosť nezákonného dôkazu v prospech obvineného nikde v Trestnom 
poriadku ustanovená nie je? Znamená to, že orgán činný v trestnom konaní alebo súd bude postupovať v 
rozpore so zákonom, keď vyhodnotí nezákonný dôkaz v prospech obvineného ako prípustný? Je tiež ešte 
dôležité dodať, že to, čo je spravodlivé a čo zas spravodlivé nie je, vždy závisí od subjektívneho názoru danej 
osoby. V tomto prípade je si však nutné si uvedomiť, že pri trestnom konaní sa nejedná o súkromnoprávny spor 
založený na zásade formálnej pravdy. Na základe trestného konania dochádza k odsúdeniu páchateľov, pričom 
môže byť páchateľovi uložený aj trest odňatia slobody, ktorý sa spája so značným zásahom do jeho osobnej 
slobody. V takomto prípade teda už nejde len o civilný spor medzi dvomi stranami, ktoré vnímajú spravodlivosť 
úplne inak. Predsa len, aj keď možno hovoriť o trestnom konaní ako o konaní ktoré je tiež kontradiktórne, v 
takomto prípade treba kontradiktórnosť chápať tak, že prokurátor sa nemôže obmedziť len na "boj" za 
odsúdenie páchateľa. Na tom, aby bolo trestné konanie spravodlivé, má záujem aj celá spoločnosť a 
spravodlivosť trestného konania súvisí aj s celkovou dôverou spoločnosti v súdnictvo a v právo samotné. 
Účelom a cieľom trestného konania za žiadnych okolností nemôže byť len odsúdenie osoby za každú cenu. 
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Cieľom dokazovania je zistiť objektívnu pravdu, takú ktorá sa bude v čo najväčšej možnej miere približovať 
skutočnosti a len na základe takto zisteného skutkového stavu je možné vydať v trestnej veci spravodlivé 
rozhodnutie. Aj napriek týmto skutočnostiam je vnímanie spravodlivosti do istej miery stále tiež kategóriou 
subjektívnou, nakoľko inak vníma spravodlivosť, resp. nespravodlivosť obvinený a inak ju bude vnímať 
prokurátor. Preto nemožno zamieňať pojmy nespravodlivosť a nezákonnosť, nakoľko rozhodnutie, ktoré sa javí 
strane ako nespravodlivé, môže byť súčasne zákonné. 
 Vo všeobecnosti možno teda pod spravodlivým postupom rozumieť taký procesný postup, ktorý je v 
súlade s Ústavou, Trestným poriadkom, ale taktiež aj so zásadami, na ktorých je samotný Trestný poriadok 
postavený. Doslovným gramatickým výkladom ustanovenia § 2 ods. 12 spolu s ustanovením § 119 ods. 3 
Trestného poriadku môžeme dospieť k názoru, že nezákonne získaný dôkaz nie je možné v trestnom konaní 
pripustiť. Avšak, na druhej strane majú štátne orgány povinnosť vykladať zákony v súlade s Ústavou, či taktiež 
so základnými princípmi právneho štátu. Tento názor vyslovil Ústavný súd SR v rozhodnutí sp. zn. I. ÚS 
255/2010 24 „orgánom verejnej moci a predovšetkým všeobecným súdom nemožno tolerovať pri interpretácii 
zákonných ustanovení prílišný formalistický postup, ktorý vedie k zjavnej nespravodlivosti. Všeobecný súd nie je 
absolútne viazaný doslovným znením zákona, ale môže a musí sa od neho odchýliť, pokiaľ to vyžaduje účel zákona, 
história jeho vzniku, systematická súvislosť alebo niektorý z ústavnoprávnych princípov. Pri výklade a aplikácii 
právnych predpisov teda nemožno opomínať ich účel a zmysel, ktorý nie je vyjadrený len v slovách a vetách toho-
ktorého zákonného predpisu, ale i v základných princípoch právneho štátu“.25 Predmetné rozhodnutie Ústavného 
súdu je aplikovateľné aj na problematiku prípustnosti či neprípustnosti nezákonne získaného dôkazu, ktorý je v 
prospech obvineného. Striktný formalistický prístup by v našom prípade viedol k zjavnej nespravodlivosti napr. 
vydaním odsudzujúceho rozsudku, či vydaním iného rozhodnutia v trestnom konaní aj napriek tomu, že orgány 
činné v trestnom konaní či súd by boli presvedčené o nevine osoby. V čisto teoretickej rovine by podľa 
aktuálneho právneho stavu však nemohli rozhodnúť inak kvôli tomu, že im Trestný poriadok nepriznáva 
možnosť rozhodnúť aj na základe nezákonne získaného dôkazu a to teda ani za predpokladu, že je v prospech 
obvineného a mohol by byť podkladom pre priaznivejšie rozhodnutie vo veci. 
 
3.4 Nezákonný dôkaz v prospech obvineného vs. Radbruchova formula 
 V tomto prípade považujeme za potrebné venovať sa problematike prípustnosti nezákonne získaného 
dôkazu v prospech obvineného aj z pohľadu filozofie. O vzťahu práva a spravodlivosti sa medzi právnymi 
filozofmi diskutovalo už od nepamäti. Ak teda ľudia chcú mať dôveru v štát a v jeho právo, je nevyhnutné sa 
týmito otázkami zaoberať. Našim cieľom je aplikovať Radbruchovu formulu aj na problematiku nezákonného 
dôkazu v prospech obvineného, pričom je však nutné najprv v krátkosti vymedziť konflikt ius naturalismus 
versus ius positivismus, nakoľko sa táto problematika v určitej miere dotýka aj našej práce. Už od 19. storočia je 
jednou z nosných tém teórie práva dilema a konflikt medzi právnym pozitivizmom a prirodzeným právom. 
 Konflikt vzniká z nasledovného dôvodu. Prirodzenoprávna teória práva nepokladá za jediný či posledný 
zdroj práva čisto len zákony určitej spoločnosti, ale uznáva aj vyššie kritérium správnosti zákonov, ktoré 
rozhoduje o legitimite a platnosti zákonov. Takýmto vyšším kritériom je aj kritérium spravodlivosti. V rámci 
teórie ius naturalismus teda platí zásada: "lex iniusta non sed lex", čo v preklade znamená, že "nespravodlivý 
zákon nie je zákon". Prirodzený zákon teda nie je akýmsi prísnym kódexom, ale skôr určitým súborom pravidiel 
konania, predpísaný autoritou, ktorá je nadradená aj samotnému štátu. Konflikt vzniká vtedy, keď sa "hlavným 
konkurentom" prirodzenoprávnej teórie od 19. storočia stáva tzv. právny pozitivizmus, alebo aj ius positivismus. 
V rámci tohto smeru naopak platí zásada "lex dura sed lex" - v preklade teda "tvrdý zákon, ale zákon". V praxi to 
znamená, že musíme rešpektovať všetky zákony, aj keď sa nám javia ako nespravodlivé, pretože právo zaväzuje 
všetkých bez výnimky. Právnym pozitivizmom teda možno označiť také poňatie práva, ktoré považuje za jediný 
a taktiež zvrchovaný zdroj práva zákon, a z tohto dôvodu poníma ako záväzný akýkoľvek zákon bez ohľadu na 
jeho obsah. Keď si to zhrnieme, aj keď sú obe pozície späté s právom ako takým, zatiaľ čo právny pozitivizmus 
nadraďuje hodnotu právnej istoty hodnote spravodlivosti, prirodzenoprávna teória naopak nadraďuje hodnotu 
spravodlivosti hodnote právnej istoty. 

                                                 
24 FICEK, M.: PRÍPUSTNOSŤ NEZÁKONNE ZÍSKANÉHO DÔKAZU V TRESTNOM KONANÍ. [online] [cit. 2021-01-12]. Dostupné na: 
https://ficek.sk/pripustnost-nezakonne-ziskaneho-dokazu-v-trestnom-konani-45. 
25 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 31. augusta 2017, sp. zn.: I. ÚS 255/2010. 
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 Gustav Radbruch si kládol otázku: "Je autoritatívne stanovené právo platným právom, ak jeho uplatnenie 
vedie k nespravodlivým dôsledkom a je v rozpore s jeho účelom?26 Tento známy právny filozof a právnik 
sformuloval kritiku právneho pozitivizmu v dodnes známej tzv. Radbruchovej formule, keď vyslovil: „Konflikt 
medzi spravodlivosťou a právnou istotou je možné riešiť len tak, že pozitívne právo, zaisťované predpismi a mocou, 
má prednosť aj vtedy, ak je obsahovo nespravodlivé a neúčelné, okrem prípadu, ak rozpor medzi pozitívnym 
zákonom a spravodlivosťou dosiahne tak neznesiteľnej miery, že zákon musí ako „nenáležité právo" spravodlivosti 
ustúpiť."   
 Práve v tejto formule uviedol Radbruch odpoveď na vyššie uvedenú otázku. V rámci formuly teda 
vyslovil, že pokladá za nutné akceptovať platnosť pozitívneho práva podľa jeho slov aj vtedy, „ak je obsahovo 
nespravodlivé a neúčelné". Na druhej strane v takom prípade, že „rozpor pozitívneho zákona so spravodlivosťou 
dosiahol neznesiteľnú mieru", pripúšťa uprednostnenie prirodzeného práva pred pozitívnym. Rozpor, ktorý 
dosiahol neznesiteľnú mieru teda z takého práva činí neprávo a kritérium tohto stavu je spravodlivosť, ktorá 
ako princíp prirodzeného práva má prednosť pred právom pozitívnym a stáva sa rozhodujúcim kritériom jeho 
platnosti. Spravodlivosť je však v očiach rôznych ľudí iná a nie vždy dôjde k naplneniu práve takých požiadaviek 
na spravodlivosť, ktoré sú podľa našich predstáv. Sám Radbruch teda zdôrazňuje, že zákon by mal byť 
rešpektovaný aj vtedy, pokiaľ je alebo sa javí ako nespravodlivý, či nesprávny, pričom jeho záver uvedený vyššie, 
t. j. rozhodovanie contra legem by malo prichádzať do úvahy iba v prípade takej extrémnej nespravodlivosti, 
v dôsledku ktorej zákonná norma stráca právny charakter, a preto ani o právo nejde. Ako príklad takejto straty 
právneho charakteru Radbruch uvádza také zákony, ktoré zaobchádzajú s ľuďmi ako s "podľuďmi" a upierajú im 
základné ľudské práva (Radbruch takéto prípady označuje za zákonné neprávo).27 
 Otázku, ktorú je potrebné vyriešiť na účely našej práce pri prepojení Rabruchovej formuly s 
problematikou prípustnosti nezákonného dôkazu v prospech obvineného je, čo môžeme považovať za 
"neznesiteľnú mieru". Je však ešte dôležité poznamenať, že Radbruchova formula neslúži ako právna 
argumentácia, no aj napriek tomu sa s ňou môžeme stretnúť v niekoľkých súdnych rozhodnutiach. Aj Najvyšší 
súd v jednom zo svojich uznesení ohľadne Radbruchovej formule vyslovil, že jej pripustenie by mohlo mať 
absurdné následky, nakoľko fakticky každé zákonné ustanovenie by bolo možné obísť prostredníctvom 
Radbruchovej formule a každý by mohol rozhodovať contra legem vždy, ak by sa mu nejaké zákonné 
ustanovenie subjektívne zdalo nespravodlivé.28 V nadväznosti na vyššie uvedené je teda nutné dodať, že aj keď 
Radbruchova formula nepredstavuje právnu argumentáciu, možno ju použiť ako určitý morálny apel pri 
rozhodovaní sa medzi tým, či použiť striktne formálny výklad zákona, ktorý by viedol k nespravodlivému 
rozhodnutiu, alebo je v niektorých prípadoch vhodnejšie postupovať contra legem a vydať spravodlivé 
rozhodnutie.  
 Keď sa však pozrieme na samotné trestné konanie a na dôsledky odsudzujúceho rozsudku, je si opäť 
potrebné uvedomiť, s akými veľkými obmedzeniami základných ľudských práv a slobôd sa môže spájať. V 
prípade vydania odsudzujúceho rozsudku aj napriek vnútornému presvedčeniu súdu o nevine obvineného by sa 
jednalo nielen o nespravodlivosť v jednom individuálnom prípade, ale už môžeme hovoriť o popretí základných 
práv a slobôd či humánnych princípov spoločnosti, ktorého výsledkom je narušenie princípu právnej istoty a 
predvídateľnosti pozitívneho práva. Zastávame názor, že v takomto prípade by bola na mieste aplikácia práve 
vyššie vysvetlenej Radbruchovej formuly, pretože „rozpor pozitívneho zákona so spravodlivosťou by dosiahol 
neznesiteľnú mieru" a teda by bolo nemorálne postupovať čisto striktným výkladom bez prihliadnutia na vyšší 
princíp, ktorým je spravodlivosť a odsúdiť osobu aj napriek presvedčeniu o jej nevine. 
 
3.5 Prípustnosť vs. neprípustnosť nezákonného ospravedlňujúceho dôkazu 
 Ako sme už uviedli, zastávame názor, že za určitých okolností je možná aj prípustnosť nezákonne 
získaného ospravedlňujúceho dôkazu. V nasledujúcich podkapitolách si však načrtneme viacero situácií, ktoré 
by mohli nastať a vymedzíme, kedy by mohol byť podľa nášho názoru nezákonne získaný ospravedlňujúci dôkaz 
v trestnom konaní úplne prípustný, kedy by bol takýto dôkaz úplne neprípustný a kedy by mohol byť prípustný 
len čiastočne. 

                                                 
26 ONDERKOVÁ, L.: Radbruchova formula. [online] [cit. 2021-01-05]. Dostupné na : https://www.najpravo.sk/clanky/radbruchova-
formula.html#Citácie. 
27 ŠAMKO, P.: K zákonnosti použitia dôkazov získaných podľa zákona č. 166/2003 Z.z. a Radbruchova formula. [online] [cit. 2021-01-05]. 
Dostupné na: http://www.pravnelisty.sk/rozhodnutia/a771-k-zakonnosti-pouzitia-dokazov-ziskanych-podla-zakona-c-166-2003-z-z-a-
radbruchova-formula. 
28 Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 24.júla 2019, sp. zn. 6To/6/2018.  
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3.5.1 Celková neprípustnosť 
 Aj keď zastávame názor, že nezákonný dôkaz, ktorý je v prospech obvineného je v trestnom konaní 
prípustný, nemožno to považovať za absolútne tvrdenie. V takomto prípade je potrebné rozlišovať medzi 
nezákonným dôkazom, ktorý je spôsobilý privodiť oslobodzujúci rozsudok či takú výhodu obvineného, kvôli 
ktorej by orgán činný v trestnom konaní alebo súd mohol podľa stavu de lege lata uvažovať nad tým, že by 
postupoval contra legem. Môžeme si to uviesť na nasledovnom príklade - máme niekoľko (zákonne získaných) 
usvedčujúcich dôkazov. Máme však jeden nezákonne získaný dôkaz, ktorý je ospravedlňujúci, a teda je v 
prospech obvineného, pričom tento dôkaz určitým spôsobom znižuje závažnosť spáchaného činu (napr. pri 
pokračovacom trestnom čine sa nezákonným dôkazom preukáže, že jeden čiastkový útok z celkového počtu 
desať čiastkových útokov nebol spáchaný obvineným). Následne by stál orgán činný v trestnom konaní alebo 
súd pred otázkou, či je možné takýto nezákonne získaný ospravedlňujúci dôkaz v trestnom konaní pripustiť a či 
môže aj takýto dôkaz slúžiť ako podklad pre rozhodnutie vo veci. Zastávame názor, že ak by prípustnosť 
nezákonne získaného dôkazu nemala za následok zmenu v právnej kvalifikácií skutku a teda by tento dôkaz v 
prípade jeho prípustnosti neprivodil pre obvineného priaznivejšie rozhodnutie vo veci, nie je podľa stavu de lege 
lata jeho prípustnosť možná. Na základe vyššie uvedeného by sa v prípade neprípustnosti nezákonného 
ospravedlňujúceho dôkazu nejednalo o vydanie nespravodlivého rozhodnutia. V takomto prípade by orgán 
činný v trestnom konaní či súd s najväčšou pravdepodobnosťou postupoval striktne formálne a nezákonne 
získaný dôkaz by bol absolútne neúčinný. Iná situácia by však mohla byť v tom prípade, keby zákon expressis 
verbis umožňoval prípustnosť nezákonne získaného dôkazu v prospech obvineného. Vtedy by mal orgán činný 
v trestnom konaní či súd povinnosť prihliadnuť aj na nezákonne získaný dôkaz za predpokladu, že je v prospech 
obvineného. 
 
3.5.2 Čiastočná prípustnosť, resp. neprípustnosť 
 V trestnom konaní však môže nastať situácia (a v praxi aj bežne nastáva), keď jeden a ten istý dôkaz 
bude vo vzťahu k jednej osobe ako dôkaz usvedčujúci a vo vzťahu k druhej osobe ako dôkaz ospravedlňujúci. 
Za predpokladu, že je však takýto dôkaz zároveň aj nezákonný, môže byť vo vzťahu k osobe v ktorej prospech 
svedčí, daný dôkaz prípustný. Na druhej strane, voči druhej osobe vo vzťahu ku ktorej je dôkazom 
usvedčujúcim, je takýto dôkaz neprípustný. Môžeme si to opäť uviesť na príklade - všetky zákonne získané 
dôkazy svedčia o tom, že trestný čin vraždy spáchala určitá osoba, avšak nezákonne vyhotovená videonahrávka 
svedčí o tom, že vrahom je iný človek. Tento nezákonný dôkaz síce nemôže byť použitý ako dôkaz vo vzťahu ku 
skutočnému vrahovi, nakoľko je nezákonný a zároveň je v jeho neprospech, na druhej strane vo vzťahu k druhej 
osobe nie je možné pripustiť situáciu, aby kvôli striktne formálnemu výkladu Trestného poriadku bola namiesto 
skutočného páchateľa trestného činu odsúdená nevinná osoba.29 V takomto prípade by sa jednalo vo vzťahu k 
jednému dôkazu o jeho čiastočnú prípustnosť (vo vzťahu k osobe, ktorej nevinu preukazuje a teda je v jej 
prospech), resp. o čiastočnú neprípustnosť (vo vzťahu k osobe ktorej vinu dôkaz preukazuje a teda je v jej 
neprospech). 
 
3.5.3 Celková prípustnosť 
 Celková prípustnosť nezákonne získaného dôkazu by prichádzala do úvahy v takom prípade, že by sa 
takýto dôkaz nedotýkal inej osoby, ale len tej, vo vzťahu ku ktorej je dôkazom ospravedlňujúcim. Môžeme si to 
opäť uviesť na príklade - osoba je obvinená z trestného činu vraždy. Na mieste činu sa našli stopy, ktoré sú vo 
vzťahu k obvinenej osobe usvedčujúcimi dôkazmi. Na druhej strane existuje videonahrávka, ktorá je síce 
vyhotovená nezákonne, ale preukazuje, že obvinená osoba sa v čase spáchania skutku nachádzala 500 
kilometrov od miesta činu a preto nie je možné, aby bola obvinená osoba páchateľom trestného činu. Takáto 
nahrávka slúži ako ospravedlňujúci dôkaz, ktorý jasne vylučuje spáchanie skutku obvinenou osobou a pretože 
nie je zároveň v neprospech iného subjektu, mala by byť prípustná ako dôkaz v celom rozsahu, nakoľko aj 
napriek nezákonnosti je takýto dôkaz spôsobilý privodiť priaznivejšie rozhodnutie vo veci.  
 Je teda dôležité konštatovať, že pokiaľ existuje oslobodzujúci dôkaz a tým zároveň aj pochybnosť v 
skutkových zisteniach, táto pochybnosť sa logicky musí prejaviť aj vo vzájomnom vzťahu s ostatnými dôkazmi. 
Ak sú teda po ich logickom posúdení pochybnosti o vzájomnej súladnosti nezákonného ospravedlňujúceho 
dôkazu s inými dôkazmi, ktoré majú povahu dôkazov odsudzujúcich, resp. ak zistené usvedčujúce dôkazy 

                                                 
29 ČENTÉŠ, J. a kol: Trestné právo procesné. Všeobecná časť. Šamorín : Heuréka, 2016, s. 350. 
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neumožňujú jediný, jednoznačný a logický záver o vine, musí súd obvineného (resp. v tomto prípade 
obžalovaného) spod obžaloby oslobodiť. Prípadne, aj orgán činný v trestnom konaní môže už v štádiu 
prípravného konania rozhodnúť napr. o zastavení trestného stíhania z dôvodu, že je nepochybné, že skutok 
nespáchal obvinený.  
 Ak by však teda orgán činný v trestnom konaní alebo súd by mali takýto dôkaz pripustiť, v podstate by 
postupovali contra legem, nakoľko žiadne zo zákonných ustanovení Trestného poriadku neumožňuje 
prípustnosť nezákonne získaného dôkazu ani v takejto situácií. Na druhej strane, keby orgán činný v trestnom 
konaní alebo súd takýto dôkaz nepripustil, znamenalo by to vydanie nespravodlivého rozhodnutia.  
 Práve preto, aby sme sa mohli vyhnúť situáciám, ktoré by znamenali nielen nespravodlivosť v jednom 
individuálnom prípade, ale taktiež by boli spôsobilé podlomiť dôveru spoločnosti v samotný štát a jeho 
súdnictvo, zastávame názor, že ako vhodné riešenie tejto problematiky sa javí zmena zákona.  
 
4 ÚVAHY DE LEGE FERENDA 
 Ako sme už spomenuli, žiadne z ustanovení Trestného poriadku nepriznáva orgánom činným v 
trestnom konaní či súdu expressis verbis možnosť použitia nezákonného dôkazu v trestnom konaní a to ani za 
predpokladu, že by bol dôkaz v prospech obvineného a bol by spôsobilý privodiť priaznivejšie rozhodnutie vo 
veci. Aj zo znenia ustanovenia článku 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, ktoré ustanovuje že "štátne orgány 
môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon", možno vyvodiť, 
že v zmysle aktuálnej právnej úpravy prípustnosť nezákonne získaného dôkazu v prospech obvineného, nie je 
možná bez určitého porušenia predpisov trestného práva procesného. Zastávame však názor, že súd má v 
konaní postupovať tak, aby neporušil svojim rozhodnutím právo na spravodlivý súdny proces a mal by sa za 
každých okolností snažiť o vydanie spravodlivého rozhodnutia. V zmysle stavu de lege lata by teda mala byť 
požiadavka spravodlivého potrestania páchateľa a spravodlivého rozhodnutia v určitých prípadoch nadradená 
aj požiadavke získavania dôkazov zákonným spôsobom.  
 Je tiež dôležité uvedomiť si, že aj orgány činné v trestnom konaní či sudcovia sú len ľudia, ktorí si svoju 
mienku o vine či nevine obvineného spravia aj na základe nezákonného dôkazu. Vplyv nezákonného dôkazu na 
rozhodovaciu činnosť súdu by sme v prípade ospravedlňujúceho dôkazu preukazujúceho nevinu obvineného 
eliminovali len veľmi ťažko. Sme toho názoru, že žiadny orgán činný v trestnom konaní (napr. podaním 
obžaloby) ani sudca by si nedovolil vziať na zodpovednosť vydanie zjavne nespravodlivého rozhodnutia len 
preto, že by nemohol zohľadniť nezákonný ospravedlňujúci dôkaz, ktorý preukazuje nevinu obvineného alebo 
iným spôsobom podstatne znižuje závažnosť spáchaného trestného činu. Takýto dôkaz by teda mal byť 
prípustný v prípade, že je spôsobilý privodiť priaznivejšie rozhodnutie vo veci, ba aj oslobodzujúci rozsudok či 
iné meritórne rozhodnutie v prospech obvineného. Na druhej strane, ak by takýto nezákonný dôkaz svedčiaci 
v prospech obvineného zohľadnili a opreli by o neho svoje rozhodnutie, mohlo by to byť považované za postup 
contra legem. Práve na základe zhrnutia vyššie uvedených dôvodov, zastávame názor, že by bolo vhodné učiniť 
zmenu zákona.  
 Určitou zárukou práva na spravodlivý súdny proces a taktiež aj zárukou pre orgány činné v trestnom 
konaní či pre súd, že v prípade opretia svojho rozhodnutia o nezákonný ospravedlňujúci dôkaz nebudú 
postupovať v rozpore so zákonom by bolo, keby zákonodarca expressis verbis ustanovil možnosť prípustnosti 
nezákonného dôkazu, ktorý je v prospech obvineného. Práve takýmto spôsobom by sme sa mohli vyhnúť 
neodôvodnene vedeným trestným stíhaniam, nespravodlivým či nezákonným odsúdeniam, ale v neposlednom 
rade taktiež aj teoreticko-právnym či filozofickým dilemám v tejto oblasti.  
 Keby mal zákonodarca záujem pozmeniť už existujúce ustanovenie § 119 ods. 3 Trestného poriadku, za 
jeho ideálne znenie považujeme: "Za dôkaz môže slúžiť všetko, čo môže prispieť na náležité objasnenie veci a čo 
sa získalo z dôkazných prostriedkov podľa tohto zákona alebo podľa osobitného zákona, s výnimkou dôkazu ktorý 
sa použije v prospech obvineného."  
 Na druhej strane, ak by však zákonodarca zvážil, že by bolo vhodnejšie zakotviť prípustnosť nezákonne 
získaného dôkazu v prospech obvineného v rámci samostatného ustanovenia, a to napríklad v ustanovení § 119 
ods. 6 Trestného poriadku, mohlo by predmetné ustanovenie znieť: „Ak bol dôkaz získaný v rozpore s odsekom 
3, orgány činné v trestnom konaní alebo súd ho môžu použiť ako dôkaz v trestnom konaní za predpokladu, že takýto 
dôkaz bude použitý iba v prospech obvineného. Ustanovenie odseku 5 tým nie je dotknuté.“  
 Takáto zmena Trestného poriadku, ktorá by explicitne umožňovala orgánom činným v trestnom konaní 
či súdom oprieť svoje rozhodnutie aj o nezákonne získaný dôkaz za predpokladu, že je v prospech obvineného, 
by bola taktiež súladná s požiadavkou spravodlivého potrestania a spravodlivého rozhodnutia. Samozrejme, čo 



 39 

sa týka ustanovenia § 119 ods. 5 Trestného poriadku, ktoré ustanovuje, že "dôkaz získaný nezákonným 
donútením alebo hrozbou takého donútenia sa nesmie použiť v konaní okrem prípadu, keď sa použije ako dôkaz 
proti osobe, ktorá také donútenie alebo hrozbu donútenia použila", to by ostalo predmetnou zmenou nedotknuté. 
Je tak tomu najmä z toho dôvodu, že takýto dôkaz má nulovú hodnovernosť za každých okolností a to bez 
ohľadu na to, či je v prospech alebo v neprospech obvineného. 
 
5 ZÁVER 
 Uvedomujeme si, že existencia nezákonne získaného ospravedlňujúceho dôkazu nie je v trestnom 
konaní bežnou záležitosťou, ba priam naopak. Ani v slovenskej či zahraničnej judikatúre sme nenašli 
rozhodnutie, ktoré by sa s podobnou problematikou už stretlo. Zastávame však názor, že Trestný poriadok by 
mal predvídať aj takúto situáciu. Hneď na začiatok práce sme zaujali stanovisko, že nezákonne získaný dôkaz 
môže byť v trestnom konaní prípustný za predpokladu, že je v prospech obvineného. V zmysle stavu de lege lata 
nemožno v takomto prípade akceptovať striktne formálny výklad zákona, ktorý by v prípade neprípustnosti 
nezákonného ospravedlňujúceho dôkazu, ktorý však zároveň je spôsobilý privodiť priaznivejšie rozhodnutie vo 
veci, mal za následok vydanie nespravodlivého rozhodnutia. Trestný poriadok však na žiadnom mieste 
neumožňuje prípustnosť takéhoto dôkazu. V rámci trestného konania musia orgány činné v trestnom konaní a 
súdy postupovať striktne v súlade s Trestným poriadkom, a teda keby sme postupovali výlučne podľa zákona 
neberúc do úvahy aj požiadavku spravodlivého potrestania páchateľov a spravodlivého rozhodnutia, dospeli by 
sme k záveru, že nezákonný dôkaz nie je v trestnom konaní prípustný za žiadnych okolností. 
 V zmysle aktuálneho právneho stavu má teda súd v podstate dve možnosti - vydať nespravodlivé 
rozhodnutie aj napriek vedomosti, že v prípade možnosti pripustenia nezákonne získaného ospravedlňujúceho 
dôkazu by mohlo byť rozhodnutie iné, alebo postupovať v rozpore s Trestným poriadkom a oprieť svoje 
rozhodnutie aj o nezákonne získaný dôkaz. 
 Trestný poriadok však nemožno chápať len ako súbor samostatných jednotlivých ustanovení, ale treba 
ich vykladať vo vzájomnej súvislosti a najmä vždy vo svetle základných zásad. Len takýmto spôsobom, 
opierajúc sa o požiadavky spravodlivého potrestania páchateľa a spravodlivého rozhodnutia možno v zmysle 
právneho stavu de lege lata pripustiť v trestnom konaní použitie aj nezákonne získaného dôkazu, ktorý je však 
v prospech obvineného, a zároveň je spôsobilý privodiť priaznivejšie rozhodnutie vo veci. Podľa nášho názoru, 
v takomto prípade prichádza do úvahy na základe už vyššie spomenutých požiadaviek - spravodlivého 
potrestania a spravodlivého rozhodnutia, prelomenie zásady zákonnosti pri získavaní dôkazov za situácie, že 
dôkaz je nielen v prospech obvineného, ale kumulatívne s touto požiadavkou je aj spôsobilý privodiť 
priaznivejšie rozhodnutie vo veci.  
 Cieľom našej práce teda bolo poukázať na to, že za istých okolností je možné, aby bol nezákonný dôkaz 
v rámci trestného konania prípustný. Keby tomu tak nebolo, mohli by byť v prípade neprípustnosti 
nezákonného dôkazu v prospech obvineného porušené iné ustanovenia Trestného poriadku, a to požiadavka 
spravodlivého potrestania, spravodlivého prejednania veci či taktiež spravodlivého rozhodnutia. 
 V zmysle stavu de lege lata by teda bol princíp spravodlivosti za určitých okolností nadradený aj 
požiadavke zákonnosti dôkazov. Toto tvrdenie však nemožno chápať absolútne, nakoľko ako sme už uviedli, 
vždy sa musí pri prípustnosti nezákonného dôkazu v prospech obvineného skúmať aj kumulatívne naplnenie 
druhej podmienky, a to konkrétne či je takýto dôkaz spôsobilý privodiť priaznivejšie rozhodnutie vo veci.  
 Aj napriek teoretickému vymedzeniu danej problematiky je však nutné poznamenať, že v praxi 
existencia pochybnosti o vine či nevine obvinenej osoby spravidla vychádza aj z ostatných skutkových okolností 
a teda nie je izolovaná a prítomná len v jedinom dôkaze, ktorý by nemal odraz a podporu v iných zisteniach. Na 
záver si však ale dovolíme konštatovať, že ak sa trestný proces chce vyhnúť takýmto náročným filozoficko-
právnym dilemám, ako vhodné riešenie sa javí zmena zákona, ktorá by expressis verbis v trestnom konaní 
umožňovala použitie aj nezákonne získaného dôkazu, za predpokladu, že je v prospech obvineného. Takáto 
zmena zákona by predstavovala nielen posilnenie dôvery spoločnosti v štát, ale taktiež aj záruku pre súdy či 
orgány činné v trestnom konaní, že v prípade prípustnosti nezákonného ospravedlňujúceho dôkazu v trestnom 
konaní nebudú postupovať v rozpore so zákonom. V neposlednom rade by sa dosiahol súladný právny stav tejto 
problematiky s požiadavkou spravodlivého potrestania a spravodlivého rozhodnutia v trestnom konaní. Na 
záver práce sme preto uviedli návrhy de lege ferenda, ktoré by danú problematiku pomohli vyriešiť. 
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Abstract: This thesis in the first chapter deals with the general definition of procedural procedures, which can 
be used in the case of a cooperating person. In the second chapter we deal with the statement of the 
cooperating person in criminal proceedings, at which we also define why such persons are called penitents and 
we will also address the issue of proportionality of the information obtained in the context of the benefits, which 
the cooperating person may have for co-operation with law enforcement authorities gain. In the next chapter 
we analyze the issue of the credibility of the penitent's statement, and we will first analyze decisions of Slovak 
courts and then we will look at the issue in the light of the case law of European Court of Human Rights. The 
last chapter adds to the thesis required form, on the basis of an analysis of the legislation and judicial decisions 
in the previous chapters leads to debate de lege ferenda. The aim of the thesis is to lead the reader to critical 
thinking and forming of own opinion on the current legal regulation of the institute of cooperating accused in 
criminal proceedings. 
 
Abstrakt: Práca sa v prvej kapitole zaoberá všeobecným vymedzením procesných postupov, ktoré možno 
využiť v prípade spolupracujúcej osoby. V druhej kapitole sa venujeme samotnej výpovedi spolupracujúcej 
osoby v trestnom konaní, pričom tiež vymedzíme prečo sú takéto osoby nazývané kajúcnikmi a budeme sa 
venovať aj problematike proporcionality získaných informácií v kontexte výhod, ktoré môže spolupracujúca 
osoba za spoluprácu s orgánmi činnými v trestnom konaní získať. V nasledujúcej kapitole analyzujeme 
problematiku hodnovernosti výpovede kajúcnika, pričom rozoberieme najprv rozhodnutia slovenských súdov 
a následne sa na danú problematiku pozrieme vo svetle judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva. Posledná 
z kapitol zároveň dodáva práci požadovaný tvar, keď na základe analýzy právnej úpravy a súdnych rozhodnutí 
v predošlých kapitolách vedie k úvahám de lege ferenda. Práca má za cieľ doviesť čitateľa k zamysleniu a 
zaujatiu vlastného kritického pohľadu na aktuálnu právnu úpravu inštitútu spolupracujúceho obvineného v 
trestnom konaní. 
 
Key words: Penitent, cooperating accused, testimony, evidence, criminal law, criminal proceedings. 
 
Kľúčové slová: Kajúcnik, spolupracujúci obvinený, výpoveď, dôkaz, trestné právo, trestné konanie. 
 
1 ÚVOD 
 Inštitút spolupracujúceho obvineného a problematika dôveryhodnosti či nedôveryhodnosti výpovede 
kajúcnikov v trestnom konaní je témou, ktorá v súčasnosti vzbudzuje veľký záujem nielen u odbornej, ale aj u 
širšej laickej verejnosti. Impulzom pre výber témy bol fakt, že pod vplyvom veľkých zatýkacích akcií ktorých 
sme v poslednej dobe boli svedkami, boli kajúcnici a ich výpovede vo veľkej miere spomínaní aj v médiách, čím 
mala táto problematika dosah na veľké množstvo ľudí. Aj v médiách sme si však mohli všimnúť rôzne názory na 
dôveryhodnosť či nedôveryhodnosť výpovede kajúcnikov, nakoľko jedna skupina odborníkov tvrdila, že 
výpoveď kajúcnika je dôkazným prostriedkom, ktorý je rovnocenný s inými, pričom druhá skupina zas naopak 
zastávala názor, že sa každá takáto výpoveď musí dôkladne a obozretne posudzovať a jej dôveryhodnosť je 
veľmi sporná. Špecifickosť postavenia spolupracujúcej osoby a problematika dôveryhodnosti jej výpovede 
pramení z toho, že kajúcnik, ktorý je sám páchateľom trestnej činnosti usvedčuje iných páchateľov, za čo môže 
získať od orgánov činných v trestnom konaní či súdu rôzne legálne benefity, ktoré ponúka Trestný poriadok. Je 
teda možné, že kajúcnik bude poskytovať neúplné, nepravdivé, či skreslené informácie len preto, aby dosiahol 
v rámci trestného stíhania jednu z takýchto výhod. Ako to teda s výpoveďou kajúcnika vlastne je? Môže byť 

                                                 
1 Tento príspevok bol prezentovaný ako študentská vedecká odborná práca v rámci XII. ročníku ŠVOČ na PraF UK. V rámci 
príslušnej sekcie sa umiestnil na 1. mieste. Konzultantom práce ŠVOČ bol doc. JUDr. Radovan Blažek, PhD. 



 43 

takáto výpoveď v trestnom konaní hodnoverná a následne procesne použiteľná na objasňovanie tej 
najzávažnejšej trestnej činnosti a zisťovanie jej páchateľov? Aké poskytuje trestné právo záruky, že kajúcnik 
nebude klamať len preto aby získal antirepresívne výhody vo vlastnom trestnom stíhaní? 
 Cieľom práce je zistiť, či výpoveď kajúcnika v podmienkach slovenského trestného konania možno 
považovať za dôveryhodnú a aké poznáme zákonné procesné záruky na to, aby bolo možné eliminovať 
prípadnú nepravdivosť takýchto výpovedí. Na danú problematiku sa pozrieme predovšetkým vo svetle 
judikatúry, pričom si najprv rozanalyzujeme rozhodnutia slovenských súdov a následne sa budeme venovať 
judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva. Taktiež sme si za cieľ stanovili zistiť či je možné, aby bol v prípade 
dôkaznej núdze opretý odsudzujúci rozsudok o jediný dôkaz, ktorým je práve výpoveď spolupracujúcej osoby.  
 Dovolíme si tiež poukázať na fakt, že v práci používame pojmy spolupracujúca osoba, spolupracujúci 
obvinený či kajúcnik, pričom tým máme na mysli osobu ktorá poskytuje výpoveď orgánom činným v trestnom 
konaní alebo súdu v procesnom postavení svedka na základe jedného z osobitných trestnoprocesných 
postupov týkajúcich sa inštitútu spolupracujúceho obvineného. 
 
2 POSTAVENIE SPOLUPRACUJÚCEHO OBVINENÉHO V TRESTNOM KONANÍ 
 
2.1 Význam zakotvenia inštitútu spolupracujúceho obvineného do Trestného poriadku 
 Procesné postupy, ktoré prichádzajú do úvahy v prípade spolupracujúcej osoby boli do právneho 
poriadku Slovenskej republiky zavedené už novelou č. 457/2003 Z. z., ktorá upravila dočasné odloženie 
vznesenia obvinenia a taktiež aj prerušenie a zastavenie trestného stíhania. Snaha a ingerencia štátu pri riešení 
tých najzávažnejších foriem organizovanej trestnej činnosti sa taktiež vo výraznej miere premietla aj do 
rekodifikovaného Trestného poriadku a to najmä zavedením nového trestnoprocesného inštitútu s názvom 
podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného.2  Efektívne odhaľovanie, 
vyšetrovanie a následný postih závažnej trestnej činnosti, najmä organizovanej kriminality páchanej 
zločineckými skupinami, je jedným z dôležitých predpokladov získania dôvery verejnosti v orgány aplikácie 
práva a v podstate aj v samotný štát. Jedným z prostriedkov, ktoré môžu napomôcť k dosiahnutiu takéhoto 
stavu je práve inštitút spolupracujúceho obvineného. Podstatou tohto inštitútu je dohoda medzi obvineným a 
orgánmi aplikácie práva (spravidla s prokurátorom) o poskytnutí určitých informácií, ktoré sú podstatné na 
objasnenie závažnej trestnej činnosti, respektíve na zistenie a vypátranie jej páchateľov, za čo môže následne 
spolupracujúci obvinený "za odmenu" získať určité výhody v trestnom konaní.  
 Koncept poskytovania takýchto výhod spolupracujúcemu obvinenému vychádza z idei takzvanej 
dohodnutej spravodlivosti, keď osoba poskytne orgánom činným v trestnom konaní či súdu také informácie, 
ktoré by inak nezískali, prípadne poskytuje také svedectvo, ktoré je vo významnej miere rozhodujúcim 
dôkazom. Za poskytnutie dôkazne relevantných informácií môže spolupracujúci obvinený získať rôzne výhody, 
ktoré spočívajú napríklad v uložení miernejšieho trestu, podmienečnom zastavení trestného stíhania alebo aj 
zastavení trestného stíhania, ktoré vedie k úplnej beztrestnosti.  
 Vzhľadom na samotný charakter tohto inštitútu je dôležité správne určiť okruh trestných činov, ktoré 
môžu byť prostredníctvom spolupracujúceho obvineného objasňované. Podľa aktuálnej právnej úpravy v 
podmienkach Slovenskej republiky je v Trestnom poriadku takýto okruh trestných činov ustanovený 
taxatívnym výpočtom (trestné činy korupcie, založenie, zosnovanie a podpora teroristickej skupiny, trestné 
činy terorizmu, trestný čin úkladnej vraždy) a taktiež aj generálnou klauzulou, podľa ktorej môže ísť o akýkoľvek 
zločin, ktorý spáchala organizovaná alebo zločinecká skupina. Je však veľmi dôležité poznamenať, že aj v 
prípade niektorého z týchto trestných činov je vylúčené použite tohto inštitútu v prípade organizátora, návodcu 
alebo objednávateľa trestného činu.3 Môžeme si všimnúť, že právna úprava v našich podmienkach umožňuje 
využitie inštitútu spolupracujúceho obvineného len pre obmedzený okruh trestných činov, ktorý spadá 
do kategórie najzávažnejšej trestnej činnosti. Keby sme nemali pri tomto inštitúte taxatívne vymedzené trestné 
činy, mohlo by dôjsť k jeho zneužívaniu pri menej závažnej trestnej činnosti, čo by minulo samotný účel inštitútu 
spolupracujúceho obvineného. Podstatou takéhoto legislatívneho riešenia je priorita záujmu spoločnosti na 
umožnení odhalenia a dokázania závažnej trestnej činnosti a jej najnebezpečnejších páchateľov.4 

                                                 
2 GAJDIČIAR, V.: Zákonnosť dokazovania pri aplikácií inštitútu spolupracujúceho obvineného. [online] [cit. 2021-02-08]. Dostupné na: 
https://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2012/files/trestnepravnialternativy /GajdiciarVladimir.pdf. 
3 ČENTÉŠ, J., BELEŠ, A.: Môže byť výpoveď spolupracujúceho obvineného dôkazom v trestnom konaní? [online] [cit. 2021-01-30]. Dostupné 
na: https://dennikn.sk/1715119/moze-byt-vypoved-spolupracujuceho-obvineneho-dokazom-v-trestnom-konani/. 
4 Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 26. novembra 2014, sp. zn.: 2 To 9/2014. 
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 Inštitút spolupracujúceho obvineného možno teda považovať za kľúčový inštitút pri odhaľovaní najmä 
závažných foriem organizovanej kriminality. Takýto postup môžeme chápať ako riešenie istej dôkaznej núdze 
zo strany orgánov činných v trestnom konaní, a teda potrebu páchateľa trestnej činnosti určitým spôsobom 
motivovať k spolupráci a usvedčovaniu páchateľov závažnej trestnej činnosti.5 Organizovaný zločin má 
nepochybne veľmi dobre vyvinuté "imunitné obranné mechanizmy", ktoré zabezpečujú, že sa len veľmi ťažko 
odhaľuje dôkazmi z vonkajšieho prostredia. Samotné štruktúry organizovaného zločinu sú mnohokrát veľmi 
detailne organizačne prepracované, vo väčšine prípadov taktiež disponujú kvalitnými a aktuálnymi 
informáciami z prostredia bezpečnostných zložiek štátu, pričom taktiež poznajú metodiku a techniku práce 
polície a majú rozsiahle finančné zázemie. V takomto prípade teda prichádza do úvahy alternatíva získania 
informácií o takomto type trestnej činnosti priamo z vnútra prostredia organizovaného zločinu, keď 
spolupracujúca osoba môže popísať fungovanie a štruktúru organizovaných či zločineckých skupín a tým tak 
významnou mierou participovať na ich rozložení a odhalení. Výmenou za poskytnutie takýchto informácií teda 
prichádza pre spolupracujúcu osobu do úvahy isté zvýhodnenie vo forme nižšieho trestu či iných osobitných 
procesných postupov, ktorým sa budeme venovať v nasledujúcich podkapitolách.6 
 Právna úprava v zásade počíta s dvomi druhmi procesných postupov v prípade spolupracujúcej osoby. 
Hovoríme o spolupracujúcej osobe z toho dôvodu, že práve v prípade prvého druhu procesného postupu, kde 
sa jedná o dočasné odloženie vznesenia obvinenia, osoba nemá postavenie obvineného. O spolupracujúcom 
obvinenom môžeme hovoriť až pri ďalších druhoch procesných postupov, pričom sa jedná konkrétne o 
zastavenie trestného stíhania v zmysle ustanovenia § 215 ods. 3 Trestného poriadku, o podmienečné zastavenie 
trestného stíhania spolupracujúceho obvineného v zmysle ustanovenia § 218 a § 219 Trestného poriadku a 
taktiež o prípadné prerušenie trestného stíhania v zmysle ustanovenia § 228 ods. 3 Trestného poriadku. V rámci 
týchto procesných postupov už môžeme hovoriť o spolupracujúcom obvinenom, nakoľko bolo voči konkrétnej 
osobe vznesené obvinenie. Taktiež u spolupracujúceho obvineného prichádza do úvahy aj mimoriadne zníženie 
trestu odňatia slobody v zmysle ustanovenia § 39 ods. 2 písm. e) Trestného zákona. Tieto osobitné 
procesnoprávne postupy, ktoré umožňuje využiť Trestný poriadok sú naviazané na zásadu oportunity, ktorá 
umožňuje prokurátorovi rozhodnúť sa na základe vlastného uváženia, že z dôvodov ktoré sú zákonom 
vymedzené, nebude určitú osobu trestne stíhať aj napriek tomu, že všeobecné podmienky na začatie trestného 
stíhania alebo pokračovanie v trestnom stíhaní sú splnené. Na už vyššie spomenuté procesnoprávne postupy 
týkajúce sa spolupracujúcej osoby teda nemá táto osoba právny nárok. 
 Na to, aby sme sa mohli následne venovať dôveryhodnosti či nedôveryhodnosti výpovede 
spolupracujúcej osoby a analyzovať úskalia inštitútu spolupracujúceho obvineného, je potrebné si najskôr v 
nasledujúcich podkapitolách tieto jednotlivé procesné postupy vymedziť.  
 
2.2 Dočasné odloženie vznesenia obvinenia  
 Ustanovenie §205 Trestného poriadku hovorí o tom, že "ak by vznesenie obvinenia podstatne sťažilo 
objasnenie korupcie, trestného činu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo zločinu 
spáchaného organizovanou skupinou alebo zločineckou skupinou, trestného činu úkladnej vraždy alebo trestných 
činov terorizmu alebo zistenie páchateľa tohto trestného činu, môže policajt s predchádzajúcim súhlasom 
prokurátora na nevyhnutnú dobu dočasne odložiť vznesenie obvinenia pre taký trestný čin, alebo pre iný trestný čin 
osobe, ktorá sa významnou mierou podieľa na objasnení niektorého z týchto trestných činov alebo na zistení 
páchateľa". Predmetné ustanovenie zároveň zakazuje dočasne odložiť vznesenie obvinenia voči 
organizátorovi, návodcovi alebo objednávateľovi trestného činu, na ktorého objasnení sa podieľa. 
 V tomto ustanovení je upravený inštitút tzv. spolupracujúcej osoby alebo v bežnej reči aj tzv. inštitút 
korunného svedka. Zmyslom tohto inštitútu je motivácia pre členov organizovaných skupín, zločineckých 
skupín či teroristických skupín k tomu, aby z týchto skupín odišli a začali spolupracovať s orgánmi činnými v 
trestnom konaní či súdom a poskytli im výpoveď o činnosti a taktiež aj členoch týchto skupín ešte pred 
vznesením obvinenia. Dôvodom tejto úpravy sú aj praktické skúsenosti orgánov činných v trestnom konaní a 
súdu, ktoré nasvedčujú faktu, že pri najzávažnejšej trestnej činnosti páchanej týmito skupinami alebo pri 
páchaní korupcie či trestného činu úkladnej vraždy je potrebné vzhľadom na závažnosť takejto trestnej činnosti 
využívať všetky dostupné možnosti, na základe ktorých je možné objasňovať najzávažnejšiu trestnú činnosť a 
zisťovať jej páchateľov. 

                                                 
5 Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 29. novembra 2016, sp. zn.: 4 To 10/2015. 
6 GAJDIČIAR, V.: Zákonnosť dokazovania pri aplikácií inštitútu spolupracujúceho obvineného. [online] [cit. 2021-02-08]. Dostupné na: 
https://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2012/files/trestnepravnialternativy /GajdiciarVladimir.pdf. 
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 Dočasným odložením vznesenia obvinenia sa spolupracujúca osoba, ktorá je sama páchateľom 
trestného činu, motivuje k podaniu pravdivej a úplnej výpovede o takejto trestnej činnosti či o zločineckých, 
organizovaných alebo teroristických skupinách a ich samotnom fungovaní a štruktúre. Samotná výpoveď by 
však mala byť spôsobilá rozhodujúcim spôsobom prispieť k objasneniu taxatívne vymedzených trestných činov 
alebo poskytnúť informácie, ktoré dopomôžu k zisteniu ich páchateľov. S účinnosťou od 1. septembra 2011 bolo 
v rámci tohto procesného postupu ustanovené, že osobe ktorá sa významnou mierou podieľa na objasnení 
niektorého z taxatívne vymedzených trestných činov alebo na zistení ich páchateľa, možno dočasne odložiť 
vznesenie obvinenia buď za jeden z taxatívne vymedzených trestných činov v ustanovení § 205 ods. 1 Trestného 
poriadku, alebo aj pre akýkoľvek iný trestný čin. Pre využitie tohto inštitútu je však potrebné aby platila 
základná podmienka, a to konkrétne taká, že bez využitia súčinnosti takejto spolupracujúcej osoby by bolo 
objasnenie trestnej činnosti podstatným spôsobom sťažené.7 Ďalšími predpokladmi na aplikáciu tohto inštitútu 
je to, že sa musí jednať o fyzickú osobu, u ktorej existuje dostatočne odôvodnený predpoklad, že je páchateľom 
trestného činu a vznesením obvinenia takejto osobe by sa podstatne sťažilo objasnenie trestnej činnosti či 
zisťovanie jej páchateľov. Taktiež je dôležité hodnotiť aj iné okolnosti, ktoré vytvárajú predpoklad, že páchateľ 
je spôsobilý hodnoverne spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní, pričom je potrebné vždy 
individuálne zhodnotiť viacero okolností, ako napríklad osobu podozrivého, jeho kriminálnu minulosť a 
psychický stav, mieru jeho účasti na trestnej činnosti či okolnosti prípadu. 
 Prokurátor udelením súhlasu s dočasným odložením vznesenia obvinenia nekončí svoju činnosť 
smerujúcu k zisťovaniu pravdivosti informácií poskytovaných spolupracujúcou osobou. Táto osoba je počas 
celého obdobia pod kontrolou orgánov činných v trestnom konaní, pričom keď sa zistí, že takýto svedok iba 
predstiera dôkazy usvedčujúce páchateľov, vedome zamlčuje dôležité skutočnosti či prestane spolupracovať 
s orgánmi činnými v trestnom konaní, má to za následok zrušenie "dočasnej imunity" pred trestným stíhaním.8 
Napokon, aj zo samotného názvu tohto procesného postupu vyplýva jeho dočasnosť a teda v zmysle 
ustanovenia § 205 ods. 3 Trestného poriadku po uplynutí dôvodov pre dočasné odloženie vznesenia obvinenia, 
policajt na pokyn prokurátora bezodkladne vznesie obvinenie voči spolupracujúcej osobe.  
 
2.3 Zastavenie trestného stíhania 
 Ustanovenie § 215 ods. 3 Trestného poriadku dáva prokurátorovi fakultatívnu možnosť zastaviť trestné 
stíhanie proti obvinenému, "ktorý sa významnou mierou podieľal na objasnení korupcie, trestného činu založenia, 
zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestného činu založenia, zosnovania a podporovania teroristickej 
skupiny alebo zločinu spáchaného organizovanou skupinou, zločineckou skupinou alebo teroristickou skupinou 
alebo na zistení alebo usvedčení páchateľa tohto trestného činu a záujem spoločnosti na objasnení takého 
trestného činu prevyšuje záujem na trestnom stíhaní tohto obvineného pre taký trestný čin alebo pre iný trestný 
čin". Rovnako ako pri dočasnom odložení vznesenia obvinenia, ani zastaviť trestné stíhanie nie je možné voči 
organizátorovi, návodcovi alebo objednávateľovi trestného činu, na ktorého objasnení sa podieľal. Keď si 
porovnáme inštitút dočasného odloženia vznesenia obvinenia a zastavenia trestného stíhania u 
spolupracujúceho obvineného, dočasné odloženie vznesenia obvinenia je procesným postupom, ktorý je 
charakteristický práve svojou dočasnosťou, pričom na druhej strane zastavenie trestného stíhania predstavuje 
v rámci trestného konania meritórne rozhodnutie, ktorým sa konanie končí a preto je potrebné posudzovať 
podmienky potreby výpovede spolupracujúcej osoby v tomto prípade prísnejšie.9  Pri zastavení trestného 
stíhania ide o fakultatívne rozhodnutie prokurátora, ktoré je možné vydať v prípadoch, keď už došlo k naplneniu 
dohodnutej spolupráce. Prichádza teda do úvahy vtedy, keď už nie je potrebná ďalšia spolupráca s orgánmi 
činnými v trestnom konaní a preto nie je potrebné vydanie iného rozhodnutia, ktoré má dočasný charakter 
(napr. podľa  ustanovenia § 228 ods. 3 alebo § 218 ods. 1 Trestného poriadku), pričom zároveň informácie 
poskytnuté spolupracujúcim obvineným pomohli významným spôsobom objasniť trestnú činnosť či odhaliť jej 
páchateľov. Nakoľko sa zastavenie trestného stíhania spája s úplnou beztrestnosťou, je potrebné, aby 
informácie poskytnuté spolupracujúcou osobou pomohli objasniť tieto skutočnosti orgánom činným v 
trestnom konaní či súdu zásadným spôsobom. Podstatou tohto inštitútu je formálna dohoda medzi 
páchateľom trestného činu a štátom10, z ktorej profitujú obidve strany. Na jednej strane sú to orgány činné v 
trestnom konaní, ktoré majú vďaka informáciám poskytnutým od spolupracujúceho obvineného uľahčenú 

                                                 
7 ČENTÉŠ, J. a kol.: Trestný poriadok. Veľký komentár. 4. aktualizované vydanie. Bratislava: Eurokódex, 2019, s. 486. 
8 ČENTÉŠ, J. a kol: Trestné právo procesné. Osobitná časť. Šamorín: Heuréka, 2016, s. 68 - 69. 
9 ČENTÉŠ, J. a kol.: Trestný poriadok. Veľký komentár. 4. aktualizované vydanie. Bratislava: Eurokódex, 2019, s. 508. 
10 ČENTÉŠ, J. a kol: Trestné právo procesné. Osobitná časť. Šamorín: Heuréka, 2016, s. 92. 
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dôkaznú pozíciu a na strane druhej, obvinený vďaka svojej výpovedi môže dosiahnuť úplnú beztrestnosť. Tak 
isto ako v prípade dočasného odloženia vznesenia obvinenia, aj pri zastavení trestného stíhania 
spolupracujúceho obvineného je potrebné posudzovať detailne nielen osobu spolupracujúceho obvineného, ale 
aj závažnosť trestnej činnosti na ktorej obvinený participoval spolu s ostatnými okolnosťami prípadu. 
 O zastavení trestného stíhania je oprávnený rozhodnúť v prípravnom konaní vždy len prokurátor. Opäť 
ako v predošlom prípade pri procesnom postupe dočasného odloženia vznesenia obvinenia, aj pri zastavení 
trestného stíhania u spolupracujúceho obvineného došlo k takej zmene, že od 1. septembra 2011 je v ustanovení 
§ 215 ods. 3 Trestného poriadku výslovne uvedené, že trestné stíhanie spolupracujúceho obvineného je možné 
zastaviť nielen pre trestný čin ku ktorého objasňovaniu prispel, ale aj pre akýkoľvek iný trestný čin.11 To teda 
znamená, že spolupracujúci obvinený môže poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní či súdu informácie 
o trestnej činnosti aj vtedy, keď na nej sám neparticipoval, ale dozvedel sa o nich z iného zdroja.  
 Veľmi dôležité je poznamenať, že zastavenie trestného stíhania z dôvodu uvedeného v ustanovení § 215 
ods. 3 Trestného poriadku neprichádza do úvahy len v štádiu prípravného konania, ale tak isto v štádiu konania 
pred súdom. V zmysle ustanovenia § 241 ods. 1 písm. e) a ustanovenia § 244 ods. 1 písm. d) Trestného poriadku, 
môže súd trestné stíhanie zastaviť aj pri preskúmaní obžaloby, resp. pri predbežnom prejednaní obžaloby. Zo 
samotnej dikcie predmetných ustanovení na základe znenia "môže zastaviť trestné stíhanie" vyplýva, že sa jedná 
o fakultatívne oprávnenie súdu na ktoré neexistuje právny nárok. Tak isto môže súd rozhodnúť o zastavení 
trestného stíhania podľa ustanovenia § 215 ods. 3 Trestného poriadku v zmysle ustanovenia § 281 ods. 2 
Trestného poriadku aj na hlavnom pojednávaní.  
 
2.4 Podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného 
 Právnu úpravu inštitútu podmienečného zastavenia trestného stíhania spolupracujúceho obvineného 
nachádzame v ustanoveniach § 218 a § 219 Trestného poriadku. Na začiatok je dôležité povedať, že v tomto 
prípade sa jedná o samostatný právny inštitút, ktorý nie je možné stotožňovať s inštitútom podmienečného 
zastavenia trestného stíhania v zmysle ustanovenia § 216 Trestného poriadku. O tom, že má podmienečné 
zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného ako procesný inštitút samostatné postavenie 
napovedá aj to, že v Trestnom poriadku je zaradený pod samostatnou rubrikou. Podmienečným zastavením 
trestného stíhania spolupracujúceho obvineného sa dočasne ukončuje prípravné konanie, pričom tento 
procesný postup považujeme za odklon v trestnom konaní, teda odchýlenie od vykonania hlavného 
pojednávania. Jeho cieľom teda nie je len objasnenie uvedených foriem trestnej činnosti, ale aj zefektívnenie a 
zrýchlenie celého trestného konania12, nakoľko pri využití tohto procesného postupu sa trestná vec nedostáva 
do štádia konania pred súdom.  
 Aj v tomto prípade sa jedná o fakultatívne oprávnenie prokurátora, ktorý môže podmienečne zastaviť 
trestné stíhanie obvineného, "ktorý sa významnou mierou podieľal na objasnení korupcie, trestného činu 
založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestného činu založenia, zosnovania a podporovania 
teroristickej skupiny alebo zločinu spáchaného organizovanou skupinou, zločineckou skupinou alebo teroristickou 
skupinou, alebo na zistení alebo usvedčení páchateľa tohto trestného činu a záujem spoločnosti na objasnení 
takého trestného činu prevyšuje záujem na trestnom stíhaní obvineného pre taký trestný čin alebo pre iný trestný 
čin". Rovnako ako pri predošlých trestno-procesných inštitútoch, ani podmienečne zastaviť trestné stíhanie sa 
nesmie voči organizátorovi, návodcovi alebo objednávateľovi trestného činu, na ktorého objasnení sa podieľal. 
V uznesení o podmienečnom zastavení trestného stíhania sa zároveň určí obvinenému skúšobná doba na dva 
roky až desať rokov, pričom skúšobná doba sa začína právoplatnosťou uznesenia o podmienečnom zastavení 
trestného stíhania. V rámci tejto skúšobnej doby obvinený spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní, 
pričom participuje na objasňovaní vyššie uvedenej trestnej činnosti alebo na zistení a usvedčovaní ich 
páchateľov, a teda poskytuje dôkazne relevantné informácie. 
 Rozhodnúť o podmienečnom zastavení trestného stíhania spolupracujúceho obvineného je oprávnený 
v štádiu prípravného konania len prokurátor, pričom sa tiež jedná o fakultatívnu možnosť na ktorú obvinený 
nemá právny nárok. Predmetný procesný postup sa teda môže využiť vtedy, keď sa obvinený dobrovoľne 
rozhodne spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní či súdom na objasňovaní tých najzávažnejších 
foriem trestnej činnosti alebo zistení a usvedčovaní ich páchateľov.  
 Obdobne ako pri vyššie uvedených procesných postupoch, aj v tomto prípade je možné podmienečné 
zastavenie trestného stíhania využiť buď ak sa spolupracujúci obvinený podieľal na páchaní niektorého z 

                                                 
11 ČENTÉŠ, J. a kol.: Trestný poriadok. Veľký komentár. 4. aktualizované vydanie. Bratislava: Eurokódex, 2019, s. 508. 
12 ČENTÉŠ, J. a kol: Trestné právo procesné. Osobitná časť. Šamorín: Heuréka, 2016, s. 98 - 99. 
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taxatívne vymedzených trestných činov, alebo aj v prípade, ak je spolupracujúci obvinený trestne stíhaný pre 
iný trestný čin. Podstatou tohto inštitútu je dohoda medzi obvineným, ktorý je ochotný spolupracovať a 
štátom, na základe ktorej za poskytnutie určitých dôkazne relevantných a významných informácií, ktoré sú 
spôsobilé buď prispieť k objasneniu tejto závažnej trestnej činnosti alebo k zisteniu a usvedčeniu ich páchateľov, 
je spolupracujúcemu obvinenému poskytnutá výhoda v podobe podmienečného zastavenia trestného stíhania. 
Táto výhoda spočíva v nepokračovaní v trestnom stíhaní tohto spolupracujúceho obvineného, na ktorú by bez 
poskytovania dôkazne relevantných informácií nemal nárok. Slovným spojením "ktorý sa významnou mierou 
podieľal" zákon vyjadruje to, že miera spolupráce musí predstavovať vyššiu kvalitu či relevanciu informácií 
poskytnutých obvineným, pričom zároveň musia takéto informácie bezprostredne a priamo smerovať k 
objasneniu už vyššie uvedenej trestnej činnosti a zisteniu či usvedčeniu jej páchateľov. Poskytnutie takýchto 
informácií napomáha k preklenutiu dôkaznej núdze v ktorej sa orgány činné alebo súd nachádzajú.13  
 Rovnako ako aj pri zastavení trestného stíhania, aj o podmienečnom zastavení trestného stíhania 
možno rozhodnúť nielen v rámci prípravného konania, ale Trestný poriadok tak umožňuje urobiť aj súdu v 
štádiu konania pred súdom. V zmysle ustanovení § 241 ods. 1 písm. h) a § 244 ods. 1 písm. f) Trestného poriadku 
môže súd pri preskúmaní obžaloby alebo pri predbežnom prejednaní obžaloby rozhodnúť o podmienečnom 
zastavení trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, pričom sa taktiež jedná o fakultatívne oprávnenie 
súdu. Podmienečne zastaviť trestné stíhanie u spolupracujúceho obvineného je možné aj v štádiu hlavného 
pojednávania, nakoľko ustanovenie § 282 ods. 2 Trestného poriadku umožňuje súdu vykonať toto rozhodnutie 
na hlavnom pojednávaní za predpokladu, že sú splnené podmienky uvedené v ustanovení § 218 ods. 1 Trestného 
poriadku. 
 
2.5 Prerušenie trestného stíhania 
 Právnu úpravu prerušenia trestného stíhania v prípade spolupracujúceho obvineného nachádzame v 
ustanovení § 228 ods. 3 Trestného poriadku. V zmysle tohto ustanovenia je fakultatívnou možnosťou policajta 
s predchádzajúcim súhlasom prokurátora prerušiť trestné stíhanie, "ak sa obvinený významnou mierou podieľa 
na objasnení korupcie, trestného činu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestného činu 
založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny alebo zločinu spáchaného organizovanou skupinou, 
zločineckou skupinou alebo teroristickou skupinou, trestného činu úkladnej vraždy alebo na zistení alebo usvedčení 
páchateľa tohto trestného činu, a to pre taký trestný čin alebo pre iný trestný čin". Ani v tomto prípade sa prerušiť 
trestné stíhanie nesmie voči organizátorovi, návodcovi alebo objednávateľovi trestného činu, na ktorého 
objasnení sa podieľa. Počas takéhoto prerušenia trestného stíhania neplynie premlčacia doba. Rovnako ako aj 
v predošlých procesných postupoch, ani v prípade prerušenia trestného stíhania nie je podmienkou, aby sa 
spolupracujúci obvinený podieľal na páchaní taxatívne stanovených trestných činov v ustanovení § 228 ods. 3 
Trestného poriadku, ale môže byť trestne stíhaný aj pre akýkoľvek iný trestný čin.  
 V tomto prípade je subjektom oprávneným na prerušenie trestného stíhania policajt, ktorý však na 
takýto procesný postup musí mať predchádzajúci súhlas prokurátora. Po prerušení trestného stíhania 
spolupracujúca osoba bude v ďalšom konaní vypočutá ako svedok, pričom v prípade takejto osoby taktiež 
prichádza do úvahy zastaviť trestné stíhanie, podmienečne zastaviť trestné stíhanie spolupracujúceho 
obvineného či mimoriadne znížiť trest odňatia slobody.14 Pri rozhodovaní o tomto spôsobe prerušenia 
trestného stíhania sa posudzuje nielen závažnosť spáchaného trestného činu, ale aj záujem štátu na objasnení 
takého skutku a na stíhaní obvineného, podiel na objasnení takéhoto skutku, na zistení a usvedčení jeho 
páchateľa.15 Rovnako ako pri predošlých osobitných trestno-procesných postupoch, aj o prerušení trestného 
stíhania z vyššie uvedeného dôvodu je možné rozhodnúť taktiež aj v konaní pred súdom. Takéto oprávnenie 
súdu nám vyplýva z ustanovení § 241 ods. 1 písm. d) a 244 ods. 1 písm. e) Trestného poriadku, na podklade 
ktorých môže k tomuto rozhodnutiu dôjsť aj pri preskúmaní, resp. predbežnom prejednaní obžaloby. Takéto 
fakultatívne oprávnenie vykonať rozhodnutie podľa § 228 ods. 3 Trestného poriadku a teda prerušiť trestné 
stíhanie spolupracujúceho obvineného, prislúcha súdu aj v štádiu hlavného pojednávania. Vyplýva to z 
ustanovenia § 283 ods. 1 Trestného poriadku, ktorý ustanovuje, že súd môže prerušiť trestné stíhanie, ak na 
hlavnom pojednávaní zistí, že je tu niektorá z okolností uvedených v ustanovení § 228 ods. 3 Trestného 
poriadku. 
 

                                                 
13 ČENTÉŠ, J. a kol.: Trestný poriadok. Veľký komentár. 4. aktualizované vydanie. Bratislava: Eurokódex, 2019, s. 526.  
14 ČENTÉŠ, J. a kol.: Trestný poriadok. Veľký komentár. 4. aktualizované vydanie. Bratislava: Eurokódex, 2019, s. 538. 
15 ČENTÉŠ, J. a kol: Trestné právo procesné. Osobitná časť. Šamorín: Heuréka, 2016, s. 107. 
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2.6 Mimoriadne zníženie trestu u spolupracujúceho obvineného 
 Ustanovenie § 39 ods. 2 písm. e) Trestného zákona dáva súdu možnosť znížiť trest pod dolnú hranicu 
trestnej sadzby ustanovenej Trestným zákonom, ak odsudzuje páchateľa "ktorý sa zvlášť významnou mierou 
podieľal na objasnení trestného činu korupcie podľa ôsmej hlavy tretieho dielu osobitnej časti tohto zákona, 
trestného činu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296, trestného činu založenia, 
zosnovania a podporovania teroristickej skupiny podľa § 297 alebo obzvlášť závažného zločinu spáchaného 
organizovanou skupinou, zločineckou skupinou alebo teroristickou skupinou, alebo na zistení alebo usvedčení jeho 
páchateľa tým, že poskytol v trestnom konaní dôkazy o takom čine, ak vzhľadom na povahu a závažnosť ním 
spáchaného trestného činu má súd za to, že účel trestu možno dosiahnuť aj trestom kratšieho trvania." Obdobne 
ako pri vyššie spomenutých procesných postupoch podľa Trestného poriadku, ani pri mimoriadnom znížení 
trestu neprichádza do úvahy "znížiť trest odňatia slobody pod dolnú hranicu trestnej sadzby voči organizátorovi, 
návodcovi alebo objednávateľovi trestného činu, o ktorom poskytol dôkazy v trestnom konaní."  
 Mimoriadne zníženie trestu podľa Trestného zákona je teda okrem iného možné aj v prípadoch 
spolupracujúceho páchateľa, a to za predpokladu, že nedôjde zo strany orgánov činných v trestnom konaní či 
súdu k využitiu jedného z vyššie spomenutých trestno-procesných postupov. Je však veľmi dôležité 
poznamenať, že je potrebná dôsledná diferenciácia medzi ustanovením § 39 ods. 2 písm. e) Trestného zákona 
a ustanovením § 36 písm. o) Trestného zákona, ktorý ustanovuje že jednou z poľahčujúcich okolností je to, že 
"páchateľ prispel k odhaleniu alebo usvedčeniu organizovanej skupiny, zločineckej skupiny alebo teroristickej 
skupiny". Súd teda musí dôsledne posudzovať a odôvodniť svoje rozhodnutie, prečo je spolupráca páchateľa 
dôvodom pre mimoriadne zníženie trestu podľa ustanovenia § 39 ods. 2 písm. e) Trestného zákona a prečo 
nemôže byť posudzovaná len ako poľahčujúca okolnosť v zmysle ustanovenia § 36 písm. o) Trestného zákona. 
Hodnotiacim kritériom je v takomto prípade to, či sa páchateľ podieľal na objasňovaní taxatívne stanovených 
trestných činov "zvlášť významnou mierou". Dôvodom pre mimoriadne zníženie trestu však nebude priznanie a 
spolupráca páchateľa, ktorý sa ku priznaniu rozhodol až pod vplyvom zabezpečených dôkazov bez toho, aby 
objasnil iné trestné činy než tie, pre ktoré bol v tom čase trestne stíhaný. Nie je taktiež vylúčené, aby bol 
páchateľovi mimoriadne znížený trest aj v prípade, ak je sám páchateľom iného skutku, než na ktorého 
objasnení sa podieľal.16 Je tiež nutné poznamenať, že rozhodnutie súdu o mimoriadnom znížení trestu pod 
dolnú hranicu trestnej sadzby je vždy fakultatívne a na takéto rozhodnutie neexistuje právny nárok. V každom 
prípade je však súd pri mimoriadnom znížení trestu viazaný limitmi pre zníženie trestnej sadzby, ktoré určuje 
ustanovenie § 39 ods. 3 Trestného zákona.17 Ako sme už uviedli vyššie, mimoriadne zníženie trestu u 
spolupracujúceho obvineného prichádza do úvahy len v takom prípade, že nie je využitý jeden z procesných 
postupov, ktoré umožňuje Trestný poriadok a teda v konaní pred súdom sa páchateľ odsúdi, ale na základe 
poskytnutých informácií o taxatívne vymedzenej trestnej činnosti súd dospeje k záveru, že je možné využiť 
mimoriadne zníženie trestu. 
 
3 SPOLUPRACUJÚCI OBVINENÝ A JEHO VÝPOVEĎ 
 
3.1 Všeobecne o výpovedi kajúcnika v trestnom konaní 
 Účelom všetkých inštitútov, ktoré upravujú inštitút spolupracujúceho obvineného je poskytnutie 
relevantných informácií orgánom činným v trestnom konaní alebo súdu, pričom za odmenu sa poskytnú 
spolupracujúcemu obvinenému určité výhody. To aké výhody môže spolupracujúca osoba v trestnom konaní 
získať, sme si vymedzili v predošlej kapitole, kde sme definovali všetky inštitúty, ktoré pri spolupracujúcej osobe 
prichádzajú do úvahy. Poskytnutie takýchto dôkazne relevantných informácií sa realizuje prostredníctvom 
výpovede spolupracujúcej osoby. Výpovede spolupracujúcich obvinených, inak povedané kajúcnikov, sú do 
istej miery, čo sa týka ich hodnovernosti spornou témou, na ktorú nemá jednotné názory ani judikatúra. Vo 
všeobecnosti však môže byť inštitút spolupracujúceho obvineného kritizovaný aj preto, že ho možno považovať 
za určité "vykúpenie sa" z viny tým, že páchateľ usvedčuje iných z toho, čo s nimi vo väčšine prípadov sám 

                                                 
16 ČENTÉŠ, J. a kol.: Trestný zákon. Veľký komentár. 3.aktualizované vydanie. Bratislava: Eurokódex, 2016, s. 85. 
17 MENCEROVÁ, I. a kol.: Trestné právo hmotné. Všeobecná časť. 3. aktualizované a doplnené vydanie. Šamorín: Heuréka, 2021, s. 324. 
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spáchal.18 Spolupracujúci obvinený je však veľmi silným inštitútom, nakoľko ako sme už uviedli, voči tejto osobe 
môže byť dokonca aj zastavené trestné stíhanie a teda prichádza do úvahy aj jej úplná beztrestnosť.19 
 Pokiaľ teda ide o spoluprácu páchateľa s orgánmi činnými v trestnom konaní, treba zdôrazniť, že 
nedôveryhodnosť výpovede takéhoto páchateľa môže spočívať v tom, že kajúcnik môže zásadným spôsobom 
klamať, či vo výraznej miere zatajovať určité informácie, bagatelizovať alebo skresľovať svoj vlastný podiel na 
trestnej činnosti v neprospech stíhaných osôb, proti ktorým vypovedá.  Rovnako môže ísť aj o prípad pomsty, 
vybavovania si účtov, prípadne aj o rôzne konkurenčné boje. Práve z týchto dôvodov je nutné vždy starostlivo 
zvážiť aplikáciu tohto inštitútu. Pri vykonávaní výsluchu spolupracujúceho obvineného musia orgány činné v 
trestnom konaní ako aj pri iných dôkazoch vychádzať zo zásady zákonnosti dokazovania. Pokiaľ ide o obsah 
samotnej výpovede spolupracujúceho obvineného, ktorý vypovedá v procesnom postavení svedka, 
predpokladá sa, že bude vypovedať pravdu. Aj v prípade svedkov, ktorí nevypovedajú v pozícií 
spolupracujúceho obvineného, môže však kedykoľvek dôjsť ku skresleniu skutočnosti, či k nesprávnej a 
neúplnej interpretácií pravdy, aj keď neúmyselne na základe nesprávneho vnímania určitej konkrétnej udalosti 
či skutočnosti.20 Pri spolupracujúcom obvinenom však možnú nedôveryhodnosť výpovede môže zapríčiniť aj 
jeho samotné postavenie, nakoľko účelom výpovede je aj dosiahnutie určitých výhod v rámci trestného 
konania, pričom môže dôjsť aj úplnému zastaveniu trestného stíhania podľa ustanovenia § 215 ods. 3 Trestného 
poriadku. Z praktického hľadiska však ten kto vypovedá v procesnom postavení svedka ako spolupracujúca 
osoba a chce aby sa mu za to poskytli určité výhody, ktoré Trestný poriadok umožňuje, musí orgány činné v 
trestnom konaní či súd presvedčiť. Želaný efekt sa teda určite nedosiahne v prípade, ak sa pri strete takejto 
výpovede s inými dôkazmi preukáže, že kajúcnik klamal, či zatajoval dôležité informácie.21 Rôznymi názormi 
súdov na hodnovernosť výpovede kajúcnika sa budeme podrobnejšie venovať v nasledujúcich podkapitolách.  
 
3.2 Prečo kajúcnik? 
 Spolupracujúceho obvineného v trestnom konaní môžeme nazývať aj korunným svedkom či 
kajúcnikom. Vo všeobecnosti týmito synonymickými pojmami označujeme osobu, ktorá sa podieľala na 
páchaní závažných trestných činov, avšak dobrovoľne sa rozhodla pre spoluprácu s orgánmi činnými v trestnom 
konaní či súdom. V tom najvšeobecnejšom ponímaní označujeme za kajúcnika osobu, ktorá sa kajá, resp. ľutuje 
svoje previnenia. Aj keď Trestný poriadok sa samozrejme v žiadnom z jeho ustanovení o kajúcnikovi nezmieňuje 
a teda "kajúcnik" nepredstavuje legálny pojem, tento výraz sa pre spolupracujúcu osobu používa nielen v 
hovorovej reči, ale taktiež aj v judikatúre či medzi odborníkmi. Aj judikatúra definuje kajúcnikov ako svedkov, 
ktorých motivácia vypovedať pravdu je často prekrytá vlastným vyviňovaním či získaním rôznych výhod, ktoré 
inštitút spolupracujúceho obvineného v zmysle aktuálnej právnej úpravy umožňuje. V prípade abnormne 
štruktúrovaných osobností je však pravdepodobné, že takéto výpovede budú kajúcnici podávať skôr v ich 
vlastný prospech, aj na úkor poskytnutia nepravdivých informácií.22 Preto býva výpoveď kajúcnika častokrát 
spochybňovaná a považovaná za klamlivú či nedôveryhodnú, čo môže aj v širšej verejnosti vzbudzovať dojem, 
že výpoveď kajúcnika je automaticky "menejcenným" dôkazom v porovnaní s ostatnými dôkazmi. Práve z tohto 
dôvodu si dovoľujeme zaujať stanovisko, že nie je vhodné, aby bola obžaloba postavená na výpovedi jediného 
spolupracujúceho svedka, nakoľko z vyššie uvedených dôvodov môže byť hodnovernosť takejto výpovede 
pochybná a teda byť spochybňovaná aj širšou verejnosťou. 
 
 
3.3 Proporcionalita získaných informácií vs. výhody pre kajúcnika 
 Už pri jednotlivých procesných postupoch týkajúcich sa spolupracujúceho obvineného sme si vymedzili, 
že rozhodnutia ktoré sú ich výsledkom, nie sú svojvoľné. Vyžaduje sa, aby boli získané informácie 

                                                 
18 DULA, Ľ.: SPRAVODLIVOSŤ, KONTRADIKTÓRNOSŤ A SANKČNÁ PRIMERANOSŤ V KONANÍ PRED SÚDMI SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY. In: Princíp spravodlivosti v trestnom a správnom súdnom konaní. Pezinok: Justičná akadémia Slovenskej republiky, 2016, s. 
149. 
19 KURILOVSKÁ, L.: Spolupracujúci obvinený je veľmi silný inštitút. Nestačí však, že niekto len niečo povie a začnú razie a zatýkanie. [online] 
[cit. 2021-02-05]. Dostupné na: https://www.webnoviny.sk/ kurilovska-spolupracujuci-obvineny-je-velmi-silny-institut-nestaci-vsak-ze-
niekto-len-nieco-povie-a-zacnu-razie-a-zatykanie/. 
20 Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 29. novembra 2016, sp. zn.: 4 To 10/2015. 
21 DULA, Ľ.: SPRAVODLIVOSŤ, KONTRADIKTÓRNOSŤ A SANKČNÁ PRIMERANOSŤ V KONANÍ PRED SÚDMI SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY. In: Princíp spravodlivosti v trestnom a správnom súdnom konaní. Pezinok: Justičná akadémia Slovenskej republiky, 2016, s. 
150. 
22 Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 29. apríla 2015, sp. zn.: 4 To 12/2014. 
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proporcionálne vyvážené s výhodami, ktoré sa spolupracujúcemu obvinenému poskytnú. Trestný poriadok 
požiadavku takejto proporcionality vymedzuje tak, že pri jednotlivých procesných inštitútoch ustanovuje, že 
záujem spoločnosti na objasnení takého trestného činu prevyšuje záujem na trestnom stíhaní tohto 
obvineného. Čo však možno rozumieť pod týmto pojmom? Vo všeobecnosti posúdenie tejto podmienky 
predpokladá dôsledné vyhodnotenie závažnosti trestného činu, pre ktorý je obvinený stíhaný, vrátane podielu 
na jeho spáchaní a jeho následkoch,  osoby obvineného či okolnosti prípadu, ale aj význam ním poskytnutých 
dôkazov a informácií, ktoré musia byť spôsobilé dosiahnuť cieľ spolupráce s orgánmi činnými v trestnom konaní 
alebo súdom.23 V tej najvšeobecnejšej rovine teda platí to, že by mal v zmysle zásady proporcionality 
spolupracujúci obvinený pomáhať odhaľovať závažnejšiu trestnú činnosť ako tú, ktorú sám spáchal.24  
 Podľa názoru Ústavného súdu zo znenia samotnej zákonnej úpravy vyplýva, že zákonodarca v záujme 
postihnutia závažných foriem trestnej činnosti, u ktorej je jej objasňovanie veľmi sťažené, v niektorých 
prípadoch dokonca takmer nemožné (napr. zistenie štruktúry zločineckej skupiny), stanovil ako legitímny cieľ 
záujem spoločnosti na vyšetrení takejto závažnej trestnej činnosti, pričom tento povýšil nad záujem potrestať 
jedného z jej „menej aktívnych“ aktérov, ktorý orgánom činným v trestnom konaní či súdu poskytne pri plnení 
danej úlohy nezanedbateľnú súčinnosť.25 Plne sa stotožňujeme s názorom Ústavného sudu, že v prípade 
využitia inštitútu spolupracujúceho obvineného by mali orgány činné v trestnom konaní či súd zisťovať 
informácie primárne od "menej aktívnych" členov zločineckých skupín, nakoľko výhody ktoré by v takomto 
prípade získali by boli proporcionálnejšie ako pri "viac aktívnych" členoch zločineckých skupín. Napokon je táto 
požiadavka vyjadrená aj v zákone, keďže samotný Trestný poriadok pri inštitútoch spolupracujúceho 
obvineného zakazuje dočasne odložiť, prerušiť, podmienečne zastaviť či zastaviť trestné stíhanie 
organizátorovi, návodcovi alebo objednávateľovi trestného činu, na ktorého objasnení sa podieľa. 
 
4 HODNOVERNOSŤ VÝPOVEDE KAJÚCNIKA VO SVETLE JUDIKATÚRY 
 Ako sme už uviedli vyššie, pri spolupracujúcom obvinenom je dôležité najmä dôkladne posúdiť 
dôveryhodnosť jeho výpovede. Na jednej strane možno hodnotiť pozitívne, že Trestný poriadok umožňuje 
prostredníctvom inštitútu spolupracujúceho obvineného objasňovať závažné formy trestnej činnosti. Na druhej 
strane je však potrebné zabezpečiť, aby informácie poskytnuté spolupracujúcim obvineným boli pravdivé a 
dôveryhodné a aby nebola takáto výpoveď motivovaná len dosiahnutím určitých výhod v rámci trestného 
konania. Z už vyššie uvedeného vyplýva, že aj keď je využívanie kajúcnikov v trestnom konaní pri zisťovaní 
rozsahu spáchanej trestnej činnosti a jej páchateľov v mnohých trestných veciach dôležité a nezastupiteľné, na 
druhej strane so sebou nesie určité riziká, ktoré spočívajú v tom, že kajúcnik môže vypovedať čiastočne alebo 
aj úplne nepravdivo. Cieľom poskytnutia takejto nepravdivej výpovede je to, že kajúcnik môže mať pocit a 
vypovedá s vedomím, že čím bude jeho výpoveď rozsiahlejšia, skutkovo bohatšia či zasiahne čo najviac osôb 
ako možných páchateľov, tým väčšie mu môžu byť ponúknuté výhody zo strany prokuratúry. Aj keď Trestný 
poriadok prezumuje hodnovernosť výpovede poskytnutej kajúcnikom, v nasledujúcich podkapitolách si 
vymedzíme, ako sa s problematikou hodnovernosti výpovede kajúcnikov zaoberajú súdy. 
 
4.1 Vnútroštátna judikatúra 
 Čo sa týka slovenskej judikatúry a posudzovania dôveryhodnosti výpovede spolupracujúceho 
obvineného, je potrebné si na začiatok uviesť, že svedka vo vyššie popísanej procesnej situácií je možné vypočuť 
a jeho výpoveď následne v trestnom konaní použiť, nakoľko ide o postup upravený zákonom. Tento postup teda 
umožňuje Trestný poriadok, nakoľko v súvislosti s výpoveďou o trestnej činnosti iných osôb (v niektorých 
prípadoch aj vlastnej trestnej činnosti) je možné získať rôzne vyššie uvedené výhody. Ide však o benefit, ktorý 
je absolútne legálny a výpoveď takéhoto svedka nie je a priori zákonom akokoľvek procesne diskriminovaná. 
Takáto výpoveď je teda zákonným dôkazom, čo však neznamená, že je aj pravdivá, no neznamená to ani opak.  
 Je však nevyhnutné, aby orgány činné v trestnom konaní za každých okolností preskúmavali a všetkými 
dosiahnuteľnými dôkazmi získanými zákonným spôsobom z dôkazných prostriedkov aj overovali takýto 
špecifický druh výpovede poskytnutý spolupracujúcim obvineným v procesnom postavení svedka.26 V rámci 
slovenskej judikatúry je však do istej miery sporné to, či môže byť výpoveď spolupracujúceho obvineného 
jediným usvedčujúcim dôkazom.  

                                                 
23 ČENTÉŠ, J. a kol.: Trestný poriadok. Veľký komentár. 4. aktualizované vydanie. Bratislava: Eurokódex, 2019, s. 526. 
24 Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 29. novembra 2016, sp. zn.: 4 To 10/2015. 
25 Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 8. novembra 2016, sp. zn.: III. ÚS 758/2016. 
26 Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 26. novembra 2014, sp. zn.: 2 To 9/2014. 
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 Vo všeobecnosti však možno konštatovať, že ak však má byť takýto dôkaz v ďalšom konaní využitý, je 
nutné aby bol z hľadiska zákonnosti, vierohodnosti a najmä aj úplnosti jeho obsahu dôkladne preverený. 
Posudzuje sa teda, či súvisí s danou trestnou vecou, či bude takýto dôkaz vykonateľný a zároveň veľmi dôsledne 
sa musí posudzovať, či je dostatočne hodnoverný. Účelom dôkladnej previerky takéhoto dôkazu je zistiť kvalitu, 
pramene správ, spoľahlivosť a úplnosť informácií a najmä jeho vzťah k iným dôkazom. Dôkazy sa preverujú 
najmä ich dôslednou analýzou, porovnaním s inými zásadnými dôkazmi, ako i vykonávaním ďalších procesných 
úkonov smerujúcich k overeniu dôveryhodnosti. Pri procese dokazovania použitím inštitútu spolupracujúceho 
obvineného vyvstáva teda celý rad rôznych praktických otázok a pochybností. Tou najzávažnejšou je 
bezpochyby práve vierohodnosť výpovede spolupracujúceho obvineného, ktorý sám participoval na páchaní 
trestnej činnosti, a ktorý následne výmenou za istú formu beztrestnosti alebo zmiernenia svojho trestu 
usvedčuje svojich spolupáchateľov. Je preto na mieste sa skúmať, či takýto obvinený nebude svojou 
dobrovoľnou spoluprácou s orgánmi činnými v trestnom konaní iba účelovo zakrývať svoju vlastnú trestnú 
činnosť a teda je potrebné zistiť, či bude vypovedať pravdivo. Rovnako je tiež otázne to, či dôkaz získaný 
výpoveďou kajúcnika môže byť zároveň jediným usvedčujúcim dôkazom, ktorý svedčí o vine obvineného a či je 
ako taký sám o sebe dostatočne presvedčivý pri usvedčovaní iných páchateľov, resp. spolupáchateľov.27 
 Otázkou dôveryhodnosti výpovede kajúcnika sa zaoberal aj Ústavný súd. Podľa jeho názoru "postup 
orgánov činných v trestnom konaní a následne konajúcich súdov, ktoré využijú zákonodarcom ukotvený, a teda 
úplne legálny inštitút spolupracujúceho svedka, nemožno považovať a priori za defektný prvok oslabujúci hodnotu 
dôkaznej situácie, ku ktorej sa súdy s pomocou takýchto výpovedí dopracovali. Relevantné ustanovenia Trestného 
poriadku (zásada náležitého zistenia skutkového stavu a zásada voľného hodnotenia dôkazov) v záujme vylúčenia 
potenciálneho nebezpečenstva účelových, nepravdivých výpovedí ukladajú súdom povinnosť vykonať dôslednú 
previerku hodnovernosti, a teda kvality takto podaných svedectiev, ktorej prípadné zanedbanie by mohlo 
signalizovať porušenie garancií spravodlivého procesu." Obdobne ako to vyplýva z judikatúry Európskeho súdu 
pre ľudské práva, ale napokon tiež aj z relevantných ustanovení Trestného poriadku, v záujme vylúčenia 
potenciálneho nebezpečenstva účelových či nepravdivých výpovedí kajúcnikov je povinnosťou súdu vykonať 
dôslednú previerku hodnovernosti, a teda aj kvality takýchto výpovedí.28 V predmetnom uznesení teda Ústavný 
súd nevylúčil, že by výpoveď kajúcnika mohla v prípade dôkaznej núdze predstavovať jediný usvedčujúci dôkaz. 

  Taktiež Najvyšší súd vo viacerých rozhodnutiach konštatoval, že výpovede kajúcnikov  podliehajú 
voľnému hodnoteniu dôkazov v zmysle ustanovenia § 2 ods. 12 Trestného poriadku rovnako ako každý iný dôkaz. 
Zo zásady voľného hodnotenia dôkazov vyplýva, že nie je zákonom presne predpísané, akým  spôsobom musí 
byť určitá okolnosť relevantná pre trestné stíhanie dokázaná (pokiaľ ide o druh alebo počet potrebných dôkazov). 
Rozhodujúca je v každom prípade konkrétna dôkazná situácia, ktorá závisí od viacerých okolností. Najvyšší súd v 
jednom z rozhodnutí vyslovil, že v zásade teda neplatí ani téza, že na základe výpovede svedka „kajúcnika“ 
nemôže byť  uznaná vina, resp. môže byť uznaná len vtedy, ak je ohľadom určitej okolnosti táto 
výpoveď potvrdená inými výpoveďami alebo inými dôkazmi. Výpoveď takého svedka (pri jej voľnom hodnotení) 
môže byť síce potenciálne ovplyvnená  snahou dosiahnuť vlastnú antirepresívnu výhodu ktorú inštitút 
spolupracujúceho obvineného umožňuje, no na druhej strane, svedok v čase svojej výpovede (najmä keď je 
vypočutý už  v štádiu prípravného konania) nevie, či a s akými dôkazmi bude v rámci trestného konania táto 
výpoveď konfrontovaná. Jeho rozhodnutie „pomôcť si“ a teda získať za informácie ktoré poskytne orgánom 
činným v trestnom konaní určité výhody, je teda realizovateľné práve v prípade, ak kajúcnik hovorí pravdu , a 
naopak rizikové pre prípad, že sa svedkom uvádzané okolnosti ukážu ako fiktívne, čo by jeho osobnú pozíciu 
mohlo skomplikovať.29 
  Na druhej strane však Najvyšší súd v jednom zo svojich rozhodnutí vyjadril iný názor, a to že nie je možné, 
aby dôkaz vyplývajúci zo svedeckého výsluchu osoby, ktorá vystupuje ako spolupracujúci obvinený, bol jediným 
dôkazom, ktorý svedčí o vine obvineného. Najvyšší súd teda jednoznačne konštatoval, že bez ďalších podporných 
dôkazov proti obvineným, ktorými je možné hodnoverne preveriť výpoveď spolupracujúceho obvineného, by 
takýto postup v istej miere spochybňoval nielen zákonnosť, ale i spravodlivosť celého trestného konania.30 Aj na 
prípade vyššie uvedených súdnych rozhodnutí môžeme vidieť, že jednotný názor na posudzovanie 

                                                 
27 Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 29. novembra 2016, sp. zn.: 4 To 10/2015. 
28 Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 8. novembra 2016, sp. zn.: III. ÚS 758/2016. 
29 Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 26. novembra 2014, sp. zn.: 2 To 9/2014, rozsudok Najvyššieho súdu 
Slovenskej republiky zo dňa 7. septembra 2020, sp. zn.: 2TdoV/7/2017. 
30Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 29. novembra 2016, sp. zn.: 4 To 10/2015. 
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dôveryhodnosti výpovede kajúcnika nemá ani judikatúra. 
 
4.2 Judikatúra ESĽP 
 Judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva v otázke výpovedí korunných svedkov, resp. kajúcnikov 
poskytujúcich pomoc pri odhaľovaní trestnej činnosti výmenou za beztrestnosť alebo iné výhody, upozornila na 
potrebu osobitnej obozretnosti pri použití takýchto výpovedí vo viacerých svojich rozsudkoch. Súčasne však 
ESĽP konštatoval, že skutočnosť použitia výpovede kajúcnika nie je ešte sama o sebe dôvodom na vyslovenie 
porušenia práva na spravodlivé súdne konanie31 a to dokonca ani v takom prípade, ak je odsúdenie páchateľa 
založené v určujúcej miere práve na výpovedi takéhoto spolupracujúceho svedka.32 V nadväznosti na vyššie 
uvedené teda možno konštatovať, že Trestný poriadok umožňuje spolupracujúcu osobu, ktorá získala legálny 
benefit v podobe nepostihnutia či miernejšieho postihnutia za svoju trestnú činnosť v trestnom konaní vypočuť 
a následne jej výpoveď použiť ako dôkaz, ktorý je nielen zákonný, ale je aj rovnocenný s inými dôkazmi.33 V 
každom prípade je však nutné postupovať osobitne obozretne pri hodnotení hodnovernosti a pravdivosti 
takejto výpovede, nakoľko ako sme už vyššie uviedli, nie je vylúčené že bude kajúcnik klamať v dôsledku 
získania možných výhod v trestnom konaní vedenom voči nemu.  
 Dovolíme si však podrobnejšie venovať sa pomerne novému rozsudku Európskeho súdu pre ľudského 
práva, ktorý je zaujímavý najmä tým, že sa týka priamo Slovenskej republiky. Rozsudok sa týka Branislava 
Adamča, doživotne odsúdeného za vraždu, ktorý uspel pred Európskym súdom pre ľudské práva na základe 
podanej sťažnosti na Slovenskú republiku. V tomto prípade išlo o to, že sťažovateľ dostal trest na základe 
výpovede šoféra, ktorý ho viezol na miesto činu.34 V prípade Adamčo proti Slovenskej republike sťažovateľ teda 
okrem iných vecí namietal aj to, že trestné konanie proti nemu bolo nespravodlivé, nakoľko jeho odsúdenie sa 
v rozhodujúcej miere zakladalo na dôkaze od svedka, ktorý ako spoluobvinený v tej istej trestnej veci uzavrel 
dohodu s prokurátorom a ktorý teda mal očividný motív podľa tejto dohody svedčiť len vo svoj prospech 
namiesto toho, aby o celej veci vypovedal pravdivo. Pokiaľ ide o usvedčujúcu výpoveď svedka, ESĽP v tomto 
prípade poukázal na to, že ostatné dôkazy svedčiace proti sťažovateľovi boli nepriame a mali dôkazný význam 
iba pri ich posúdení s priamym dôkazom v podobe dotknutej svedeckej výpovede spolupracujúceho 
obvineného a k rozhodujúcemu zvratu v prípade došlo práve v dôsledku zmeny výpovede tohto svedka. Preto 
Európsky súd pre ľudské práva zaujal názor, že v prípade predmetnej výpovede spolupracujúceho obvineného 
išlo o rozhodujúci dôkaz proti sťažovateľovi. Ďalej súd poukázal na to, že sťažovateľovým tvrdením 
o nedôveryhodnosti výpovede pre výhody, ktoré tento svedok získal, sa osobitne zaoberal iba odvolací súd, 
ktorý ho posúdil len z hľadiska výhod získaných v trestnom konaní proti sťažovateľovi, avšak nezaoberal sa 
prípadnými výhodami získanými týmto svedkom v inom trestnom konaní, v ktorom vystupoval ako obvinený z 
vraždy. Týmito aspektmi sa teda vôbec nezaoberal ani dovolací súd, ani ústavný súd. Ďalej sa podľa Európskeho 
súdu pre ľudské práva konajúce súdy nevenovali ani skutočnosti, že tento usvedčujúci dôkaz pochádza od 
osoby, ktorá bola sama zapletená v danom trestnom čine. Výhoda, ktorú pritom táto osoba v postavení 
spolupracujúceho obvineného v danom trestnom konaní získala, nepredstavovala iba zníženie trestu či 
finančnej sankcie, ale predstavovala praktickú beztrestnosť za trestný čin vraždy. Európsky súd pre ľudské práva 
tiež podotkol, že všetky rozhodnutia týkajúce sa trestného stíhania tejto osoby boli prijaté prokuratúrou bez 
akejkoľvek následnej súdnej kontroly a tiež sa v tejto veci vyjadril, že použitie výpovede tohto svedka v trestnom 
konaní proti sťažovateľovi, vzhľadom na význam tohto dôkazu, nebolo za osobitných okolností prípadu 
sprevádzané primeranými zárukami na zabezpečenie celkovej spravodlivosti konania. Práve z týchto dôvodov 
Európsky súd pre ľudské práva dospel k záveru, že konanie proti sťažovateľovi nespĺňalo požiadavku 
spravodlivosti a došlo k porušeniu článku 6 Dohovoru, ktorý garantuje právo na spravodlivé súdne konanie.35  

                                                 
31 Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Atanasov proti Bulharsku zo dňa 3. marca 2009, č. 20309/02. 
32 Rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva vo veciach Cormelis proti Holandsku zo dňa 25. mája 2004 č. 994/03; Lorsé proti 
Holandsku zo dňa 27. januára 2004 č. 44484/98; Verhoek proti Holandsku zo dňa 27. januára 2004 č. 54445/00. 
33 ŠAMKO, P.: Najvyšší súd SR o kajúcnikoch a iných právnych problémoch. [online] [cit. 2021-01-25]. Dostupné na: 
http://www.pravnelisty.sk/rozhodnutia/a888-najvyssi-sud-sr-o-kajucnikoch-a-inych-pravnych-problemoch. 
34 SUDEK, J: Spolupracujúci obvinení rozdeľujú právnikov aj spoločnosť. Inštitút pritom nie je novinkou. [online] [cit. 2021-02-10]. Dostupné 
na: https://www.trend.sk/politika/spolupracujuci-obvineni-rozdeluju-pravnikov-aj-spolocnost-institut-pritom-nie-je-novinkou. 
35 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky: Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok v prípade Adamčo proti Slovenskej 
republike. [online] [cit. 2021-01-25].  
Dostupné na: https://www.justice.gov.sk/ Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=2599. Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské 
práva vo veci Adamčo proti Slovenskej republike zo dňa 12. novembra 2019 č. 45084/14. 
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 Európsky súd pre ľudské práva teda pri výpovediach spolupracujúcich obvinených zastáva názor, že 
použitie výpovedí takýchto svedkov ktorým bola výmenou za informácie poskytnutá beztrestnosť či iné 
výhody, môže zapríčiniť pochybnosti, či tieto výpovede nemôžu byť manipulované na základe snahy dosiahnuť 
takéto výhody, prípadne či nemôžu byť motivované aj túžbou po pomste, pričom použitie takejto výpovede by 
mohlo mať vplyv na spravodlivosť celého trestného konania.  
 Európsky súd pre ľudské práva teda v každom konkrétnom prípade posudzuje, ako sa s otázkou 
dôveryhodnosti výpovede takýchto kajúcnikov vysporiadali vnútroštátne súdy. Ako sme mohli vidieť pri vyššie 
spomenutom rozsudku vo veci Adamčo proti Slovenskej republike, otázkou dôveryhodnosti výpovede 
spolupracujúceho obvineného sa má zaoberať každý súd ktorý rozhoduje v danej veci, bez ohľadu na to, v ktorej 
inštatncií. V každom konkrétnom prípade však musí byť intenzita kritického posúdenia výpovede priamo 
úmerná miere výhody, ktorá je spolupracujúcej osobe za takúto výpoveď navrhovaná.36 Vo veci Adamčo proti 
Slovenskej republike tiež Európsky súd pre ľudské práva konštatoval porušenie práva na spravodlivé súdne 
konanie aj z toho dôvodu, že výhody poskytnuté spolupracujúcemu svedkovi boli neproporcionálne, nakoľko aj 
keď sa samotný spolupracujúci svedok dopustil trestného činu vraždy, výpoveďou proti sťažovateľovi získal 
beztrestnosť. ESĽP v tejto veci tiež vyslovil, že výpoveď kajúcnika nemôže byť vnútroštátnymi súdmi posúdená 
a preskúmaná ako každý iný dôkaz, ale naopak intenzita prieskumu vyžadovaného vo vzťahu k dôkazu 
poskytnutého kajúcnikom je priamo úmerná významu dohody, ktorú tento kajúcnik získa výmenou za dôkaz, 
ktorý poskytne.37 
 
5 ÚVAHY DE LEGE FERENDA 
 V nadväznosti na vyššie uvedené môžeme konštatovať, že dôveryhodnosť výpovede kajúcnika v 
trestnom konaní môže byť vo viacerých prípadoch z vyššie uvedených dôvodov sporná. Výpoveď kajúcnika 
vyvoláva pochybnosti o jednoznačnosti a vierohodnosti tejto výpovede najmä z toho dôvodu, že spolupracujúci 
obvinený je v pozícií osoby, ktorá môže na základe poskytnutia dôležitých informácií orgánom činným v 
trestnom konaní získať také výhody, ktoré môžu viesť až k jej beztrestnosti. Zastávame však názor, že bez 
inštitútu spolupracujúceho obvineného by bolo objasňovanie závažnej a organizovanej trestnej činnosti 
omnoho ťažšie. V nasledovných podkapitolách si však dovolíme predostrieť úvahy de lege ferenda, ktoré by 
podľa nášho názoru pomohli viac zosúladiť inštitút spolupracujúceho obvineného aj s požiadavkou 
spravodlivého potrestania páchateľov vyjadrenou v ustanovení § 1 Trestného poriadku. 
 
5.1 Objektívne posudzovanie dôveryhodnosti 
 Ako sme už uviedli vyššie, výpoveď kajúcnika v trestnom konaní je potrebné osobitne posudzovať 
najmä z toho dôvodu, že nie je vylúčené že kajúcnik bude klamať a poskytovať orgánom činným v trestnom 
konaní či súdu nepravdivé informácie len preto, aby dosiahol rôzne antirepresívne výhody v jeho vlastnom 
trestnom stíhaní. Na druhej strane, nie každá výpoveď kajúcnika znamená hneď to, že by bola automaticky 
nepravdivá. V mnohých prípadoch, najmä pri závažnej a sofistikovanej organizovanej trestnej činnosti, takáto 
výpoveď predstavuje veľmi dôležitý dôkaz a preto má inštitút spolupracujúceho obvineného v rámci trestného 
konania a trestného práva samotného dôležité postavenie. V každom jednom prípade by sa však mala 
dôveryhodnosť takejto výpovede posudzovať objektívne a to v najmä kontexte s inými dôkazmi, ktoré by 
výpoveď kajúcnika potvrdzovali, či naopak jeho tvrdenia vyvracali. Po výpovedi spolupracujúceho obvineného 
by si teda orgány činné v trestnom konaní či súd nemali automaticky vyhodnotiť pravdivosť či nepravdivosť jeho 
výpovede len na základe ich subjektívneho vnímania (teda na základe toho či sa im kajúcnik javí ako osoba ktorá 
vypovedá pravdu), ale až po posúdení a konfrontovaní takejto výpovede s ostatnými dôkazmi.  
 Práve z tohto dôvodu je veľmi dôležité, aby sa dokazovanie neskončilo len na základe výpovede 
jedného kajúcnika, ale aby bola takáto výpoveď považovaná za dôkaz, ktorý môže jednoduchšie viesť k získaniu 
ďalších usvedčujúcich dôkazov. Je potrebné, aby sa orgány činné v trestnom konaní neobmedzili len na výpoveď 
kajúcnika, ale aj keď majú takúto výpoveď, musia postupovať v súlade s ustanovením § 2 ods. 10 Trestného 
poriadku a teda postupovať tak, aby bol zistený skutkový stav veci o ktorom nie sú dôvodné pochybnosti v 
rozsahu nevyhnutnom na ich rozhodnutie. Pod takýmto objektívnym posudzovaním dôveryhodnosti výpovede 
však máme na mysli aj to, že orgány činné v trestnom konaní by mali prihliadať aj na samotnú osobu 
spolupracujúceho obvineného - najmä na jeho podiel na spáchanej trestnej činnosti, kriminálnu minulosť, jeho 

                                                 
36 Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Erdem proti Nemecku zo dňa 9. decembra 1990, č. 38321/97. 
37 ŠAMKO, P.: O utajených dohodách medzi prokurátorom a kajúcnikom v trestnom konaní. online] [cit. 2021-01-30]. 
http://www.pravnelisty.sk/clanky/a863-o-utajenych-dohodach-medzi-prokuratorom-a-kajucnikom-v-trestnom-konani. 
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osobné či rodinné pomery a taktiež na jeho psychický stav. V takomto prípade by bolo na mieste aj pribratie 
znalca z odboru psychológie do trestného konania, ktorý by na základe dôsledného posúdenia zistil štruktúru 
osobnosti spolupracujúcej osoby a jej sklony k uvádzaniu nepravdivých informácií. Veľmi dôležité je tiež 
hodnotiť vzťah kajúcnika k osobe, resp. k osobám, ktoré usvedčuje, nakoľko sa môže stať, že takáto výpoveď 
bude braná ako pomsta či "vybavovanie si účtov". Len na základe takéhoto dôsledného posúdenia osoby 
kajúcnika spoločne s vyhľadaním ďalších dôkazov, ktoré jeho výpoveď podporujú, môžeme považovať 
informácie poskytnuté kajúcnikom za dôveryhodné a pravdivé. Keď si to zhrnieme, objektívne posudzovanie 
dôveryhodnosti výpovede spolupracujúceho obvineného by teda malo byť v každom konkrétnom prípade 
chápané v dvoch rozmeroch :  

 posúdenie dôveryhodnosti tejto výpovede na základe jej konfrontácie s inými dôkazmi, ktoré 
informácie obsiahnuté v rámci výpovede kajúcnika potvrdzujú alebo vyvracajú, 

 dôsledné posudzovanie pomerov spolupracujúceho obvineného, najmä jeho vzťahu k osobám, ktoré 
usvedčuje, pričom v rámci organizovaných či zločineckých skupín je nutné posúdiť aj postavenie 
kajúcnika v rámci takejto skupiny. 

 
5.2 Spravodlivé potrestanie páchateľov alebo "kto prv príde ten prv melie"? 
 Výpovede kajúcnikov bývajú častokrát primárne spochybňované a považované za nevierohodné práve 
zo strany obvinených, voči ktorým sú tieto výpovede usvedčujúcimi dôkazmi. Spolupracujúci obvinení 
vystupujú v prípade využitia týchto osobitných trestnoprocesných inštitútov v pozícií svedka, ktorí sa však vo 
väčšine prípadov sám podieľal na prejednávanej alebo s ňou súvisiacej trestnej činnosti. Vo vzťahu k týmto 
osobám však boli použité predmetné osobitné trestnoprocesné postupy, ako napríklad dočasné odloženie 
vznesenia obvinenia, prerušenie trestného stíhania či taktiež aj dohoda o vine a treste, ktoré umožňujú 
nepostihnúť alebo miernejšie postihnúť dotknutého páchateľa. Obvinení proti ktorým kajúcnici vypovedajú 
môžu považovať takúto výpoveď za nedôveryhodnú a v trestnom konaní nepoužiteľnú, nakoľko je určitým 
"obchodom" medzi orgánmi činnými v trestnom konaní a páchateľmi trestnej činnosti, ktorého predmetom je 
usvedčenie iných páchateľov.38  
 Keď sa pozrieme na samotný inštitút spolupracujúceho obvineného a na výhody ktoré môžu z 
poskytnutia výpovedí plynúť, je otázne či môžeme takúto beztrestnosť či zníženie trestu považovať za súladné 
s požiadavkami spravodlivého potrestania páchateľa a spravodlivého rozhodnutia. Predsa len, v prípade úplnej 
beztrestnosti v podobe zastavenia trestného stíhania ostáva páchateľ trestného činu vďaka spolupráci s 
orgánmi činnými v trestnom konaní či súdom nepotrestaný. Veľmi zaujímavou je teda otázka, ako majú orgány 
činné v trestnom konaní a súd zabezpečiť súlad inštitútu spolupracujúceho obvineného a požiadavky 
spravodlivého potrestania páchateľa uvedenej v ustanovení § 1 Trestného poriadku a spravodlivého 
rozhodnutia vyplývajúcej z ustanovenia § 2 ods. 10 Trestného poriadku. Na to, aby sme dosiahli takýto súlad je 
potrebné, aby orgány činné v trestnom konaní nepostupovali podľa starého známeho príslovia "kto skôr príde 
ten skôr melie", ale aby sa najskôr pokúsili zistiť štruktúru organizovaných či zločineckých skupín. Až následne 
teda môžu vyhodnotiť, ktorí z členov takýchto skupín sú v rámci hierarchie samotnej skupiny postavený "vyššie" 
a ktorí "nižšie" a teda do pozície svedka v rámci inštitútu spolupracujúceho obvineného by mali byť postavení 
členovia, ktorí sa na páchaní trestnej činnosti v rámci tejto skupiny podieľali menej intenzívne. Aj podľa už 
spomenutého názoru Ústavného súdu na túto problematiku jednoznačne zastávame názor, že v prípade 
využitia inštitútu spolupracujúceho obvineného by mali orgány činné v trestnom konaní či súd zisťovať 
informácie dôležité pre trestné stíhanie od "menej aktívnych" členov zločineckých skupín. Je tomu tak preto, 
že výhody ktoré by v takomto prípade získali by boli proporcionálnejšie ako pri členoch zločineckých skupín, 
ktorí sú "viac aktívni" a tým pádom by boli takéto výpovede, ktoré sú poskytnuté kajúcnikmi súladnejšie s 
požiadavkou spravodlivého potrestania či spravodlivého rozhodnutia. Dôležitú záruku v tomto prípade 
poskytuje aj Trestný poriadok, nakoľko pri jednotlivých ustanoveniach pri inštitúte spolupracujúceho 
obvineného expressis verbis zakazuje postaviť do pozície spolupracujúceho obvineného organizátora, návodcu 
alebo objednávateľa trestného činu, na ktorého objasnení sa podieľa. 
 
5.3 Krivé obvinenie a krivá prísaha zakotvené expressis verbis v rámci právnej úpravy inštitútu 
spolupracujúceho obvineného 

                                                 
38 Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 26. novembra 2014, sp. zn.: 2 To 9/2014. 
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 Ustanovenie § 345 Trestného zákona upravuje skutkovú podstatu trestného činu krivého obvinenia, 
pričom základná skutková podstata uvedená v ods. 1 znie: "Kto iného lživo obviní z trestného činu v úmysle 
privodiť jeho trestné stíhanie, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov." 
 Taktiež prichádza v prípade nepravdivej výpovede kajúcnika do úvahy aj naplnenie skutkovej podstaty 
trestného činu krivej výpovede a krivej prísahy podľa ustanovenia § 346 Trestného zákona: "Kto ako svedok v 
konaní pred súdom alebo v trestnom konaní alebo na účely trestného konania v cudzine pred prokurátorom alebo 
policajtom, alebo pred sudcom medzinárodného orgánu uznaného Slovenskou republikou uvedie nepravdu o 
okolnosti, ktorá má podstatný význam pre rozhodnutie, alebo kto takú okolnosť zamlčí, potrestá sa odňatím 
slobody na jeden rok až päť rokov." 
 V nadväznosti na vyššie uvedený výklad o problematike dôveryhodnosti výpovede kajúcnika možno 
konštatovať, že v prípade nepravdivej výpovede prichádza do úvahy naplnenie skutkovej podstaty týchto dvoch 
trestných činov. Zastávame názor, že by bolo pri jednotlivých ustanoveniach ktoré sa venujú spolupracujúcemu 
obvinenému vhodné zakotviť, že spolupracujúca osoba musí byť poučená o tom, že je povinná vypovedať 
pravdu, nič nezamlčať a taktiež aj o trestných následkoch krivej výpovede a krivého obvinenia. Inšpirovať by 
sme sa v tomto prípade mohli ustanovením § 131 ods. 1 Trestného poriadku, ktorý v poslednej vete znie: "Svedok 
musí byť vždy poučený o tom, že je povinný vypovedať pravdu, nič nezamlčať, a o trestných následkoch krivej 
výpovede." Vzhľadom na špecifickosť postavenia spolupracujúceho obvineného by však bolo vhodné zakotviť 
takúto povinnosť aj osobitne pri inštitútoch spolupracujúceho obvineného, pričom považujeme za vhodné 
dodať aj poučenie o trestnoprávnych následkoch krivého obvinenia.  
 Môžeme si to uviesť napríklad na právnej úprave podmienečného zastavenia trestného stíhania 
spolupracujúceho obvineného, kde by ustanovenie § 218 ods. 1 Trestného poriadku mohlo znieť: "Prokurátor 
môže podmienečne zastaviť trestné stíhanie obvineného, ktorý sa významnou mierou podieľal na objasnení 
korupcie, trestného činu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo zločinu spáchaného 
organizovanou skupinou alebo zločineckou skupinou alebo trestných činov terorizmu, alebo na zistení alebo 
usvedčení páchateľa tohto trestného činu a záujem spoločnosti na objasnení takého trestného činu prevyšuje 
záujem na trestnom stíhaní obvineného pre taký trestný čin alebo pre iný trestný čin; podmienečne zastaviť trestné 
stíhanie sa nesmie voči organizátorovi, návodcovi alebo objednávateľovi trestného činu, na ktorého objasnení sa 
podieľal. Obvinený musí byť vždy poučený o tom, že je povinný vypovedať pravdu, nič nezamlčať, a o trestných 
následkoch krivej výpovede a krivého obvinenia."  
 
5.4 Inštitút spolupracujúceho obvineného ako prostriedok ultima ratio 
 Ako sme už uviedli, nevýhodou inštitútu spolupracujúceho obvineného je, že pri nedôslednom posúdení 
pravdivosti a hodnovernosti jeho výpovede môže nastať nesúlad s požiadavkou spravodlivého potrestania 
páchateľov a spravodlivého rozhodnutia, prípadne môže dôjsť aj k porušeniu práva na spravodlivé súdne 
konanie. Práve z tohto dôvodu zastávame názor, že by malo byť poskytovanie informácií od spolupracujúceho 
obvineného využívané ako dôkazný prostriedok ultima ratio. Môžeme si všimnúť aj to, že kajúcnici bývajú vďaka 
získaniu prípadnej beztrestnosti kritizovaní a odsudzovaní aj širšou verejnosťou. Ďalším dôvodom, prečo by sa 
orgány činné v trestnom konaní nemali automaticky uchyľovať k využitiu inštitútu spolupracujúceho 
obvineného je to, že práve takéto výpovede bývajú v trestnom konaní ako dôkazy najviac spochybňované. Je 
vysoko pravdepodobné, že obvinený proti ktorému takáto výpoveď svedčí ju bude spochybňovať a bude sa 
snažiť preukazovať jej nedôveryhodnosť. Iné dôkazy nebývajú spochybňované tak, ako je to v prípade výpovede 
kajúcnikov. Objasňovanie trestnej činnosti taxatívne vymedzenej pri právnej úprave inštitútov 
spolupracujúceho obvineného je však v mnohých prípadoch veľmi náročné a využitie týchto osobitných 
procesnoprávnych inštitútov výrazným spôsobom pomáha orgánom činným v trestnom konaní či súdu 
prekonať dôkaznú núdzu. Ak však je možné získať dôkazy o takejto trestnej činnosti aj z iných zdrojov, nemali 
by sa orgány činné v trestnom konaní automaticky uchyľovať k využitiu inštitútu spolupracujúceho obvineného, 
nakoľko každý páchateľ by mal byť v súlade s ustanovením § 1 Trestného poriadku spravodlivo potrestaný. 
 Keď už sa však orgány činné v trestnom konaní rozhodnú pre využitie inštitútu spolupracujúceho 
obvineného na poskytnutie informácií, je žiaduce, aby sa nepostupovalo hneď cestou zastavenia trestného 
stíhania. Bolo by vhodnejšie využiť najprv napríklad podmienečné zastavenie trestného stíhania či prípadne 
mimoriadne zníženie trestu podľa ustanovenia § 39 ods. 2 písm. e) Trestného zákona, nakoľko je to 
proporcionálnejšie a súladnejšie s požiadavkou spravodlivého potrestania páchateľov a spravodlivého 
rozhodnutia. Zastavenie trestného stíhania a teda úplnú beztrestnosť pre spolupracujúceho obvineného je 
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vhodné využiť až v takom prípade, keď výpoveď kajúcnika dosiahne taký rozmer, že sa napríklad podarí rozložiť 
zločineckú skupinu. 
 
6 ZÁVER 
 Inštitút spolupracujúceho obvineného predstavuje veľmi efektívny prostriedok na zisťovanie a 
objasňovanie tej najzávažnejšej trestnej činnosti a odhaľovanie jej páchateľov. Jeho špecifickosť však tkvie v 
tom, že aj keď síce osoba je páchateľom trestného činu, môže v trestnom konaní získať za poskytnutie 
informácií orgánom činným v trestnom konaní či súdu také výhody, ktoré môžu mať za následok napríklad 
mimoriadne zníženie trestu či až úplnú beztrestnosť na základe zastavenia trestného stíhania. Práve na základe 
toho, že kajúcnikovi môžu byť poskytované takéto výhody, je potrebné vždy dôsledne skúmať, či sú informácie 
v rámci jeho výpovede aj pravdivé a dôveryhodné a či jediným cieľom výpovede nie je len dosiahnuť vlastnú 
beztrestnosť. Taktiež z rozhodovacej činnosti súdov vyplýva, že aj keď je výpoveď kajúcnika považovaná za 
rovnocenný dôkaz v porovnaní s inými dôkazmi, je nutné sa v každom jednom prípade vysporiadať najmä s 
otázkou hodnovernosti takejto výpovede osobitne a veľmi obozretne. Osobitosť postavenia kajúcnika teda 
tkvie v tom, že aj keď formálne vypovedá ako svedok o trestnej činnosti iných osôb, nie je svedok z materiálneho 
hľadiska, nakoľko vo väčšine prípadov je totiž páchateľom trestnej činnosti v ktorej vystupuje v pozícií svedka 
na základe využitia inštitútu spolupracujúceho obvineného.  
 Najmä v prípade sofistikovanej závažnej organizovanej trestnej činnosti je však výpoveď kajúcnika 
častokrát jediným priamym usvedčujúcim dôkazom, pričom je veľmi dôležité práve následné overovanie a 
hodnotenie takejto výpovede. Takáto výpoveď nemusí automaticky znamenať, že nie je pravdivá, avšak v 
niektorých prípadoch môže byť zámerne skreslená s cieľom získania výhod, ktoré Trestný poriadok pri inštitúte 
spolupracujúceho obvineného umožňuje. V mnohých prípadoch teda takéto výpovede nemôžu byť považované 
za dôveryhodné, nakoľko sú motivované cieľom vytvoriť si priaznivé podmienky pre zmiernenie vlastného 
podielu viny na spáchanej trestnej činnosti.  
 Práve z týchto dôvodov nie je vhodné získanie výpovede kajúcnika považovať za koniec dokazovania, 
ale práve takáto výpoveď by mala predstavovať jeho začiatok, ktorý môže viesť na základe informácií získaných 
od kajúcnikov k získaniu iných relevantných dôkazov, ktoré by pravdivosť jeho výpovede potvrdili, resp. 
prípadne vyvrátili. Aj keď inštitút spolupracujúceho obvineného síce výrazne pomáha objasňovať tú 
najzávažnejšiu trestnú činnosť, dokazovanie by sa nemalo obmedziť len na výpoveď kajúcnika. Práve 
prostredníctvom takejto výpovede by sa orgány činné v trestnom konaní či súd mali snažiť o získanie ďalších 
procesne relevantných dôkazov, ktoré by výpoveď kajúcnika potvrdili a tým by bola aj samotná výpoveď 
hodnoverná a v rámci konania použiteľná. Výpoveď kajúcnika by mala teda v každom jednom prípade 
predstavovať len podporný dôkaz, z ktorého je nutné získať ďalšie dôkazy, ktoré budú do seba zapadať.   
 Cieľom práce bolo zistiť, či výpoveď kajúcnika v podmienkach slovenského trestného konania možno 
považovať za dôveryhodnú a taktiež to, aké poznáme zákonné procesné záruky na to, aby bolo možné 
eliminovať prípadnú nepravdivosť či nedôveryhodnosť takýchto výpovedí. Taktiež bolo našim cieľom zistiť, či 
je možné aby bol v prípade dôkaznej núdze opretý odsudzujúci rozsudok o jediný dôkaz, ktorým je práve 
výpoveď spolupracujúcej osoby. Ako sme teda už uviedli vyššie, výpoveď kajúcnika by sa nemala automaticky 
považovať za pravdivú či nepravdivú, ale mala by sa dôsledne preverovať aj motivácia kajúcnika spolupracovať 
s prokurátorom a ďalšie skutočnosti ktoré sú pre posúdenie pravdivosti a dôveryhodnosti takejto výpovede 
relevantné. A priori sú informácie získané od kajúcnika dôkazom ktorý je rovnocenný s ostatnými dôkazmi, je 
však v každom prípade veľmi dôležité, aby usvedčujúce dôkazy tvorili logickú sústavu vzájomne na seba 
nadväzujúcich dôkazov a aby nebol odsudzujúci rozsudok založený len na výpovedi jedného kajúcnika. Ak by 
tomu tak bolo, mohli by sme považovať postup orgánov činných v trestnom konaní či súdu za nesúladný s 
požiadavkou spravodlivého potrestania páchateľa a spravodlivého rozhodnutia, pričom by to v najzávažnejších 
prípadoch taktiež mohlo predstavovať aj porušenie práva na spravodlivý súdny proces. 
 Na záver si však ešte dovoľujeme dodať, že beztrestnosť nie je tou správnou cestou. Aj preto zastávame 
názor, že by využitie inštitútu spolupracujúceho obvineného malo byť chápané ako prostriedok ultima ratio, 
ktorý pomôže vyriešiť dôkaznú núdzu vtedy, ak je objektívne nemožné získať informácie o trestnej činnosti a o 
jej páchateľoch z iných zdrojov. 
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PREJUDICIÁLNA OTÁZKA VS. ZÁVÄZNOSŤ AKO MATERIÁLNA STRÁNKA 
PRÁVOPLATNOSTI ROZHODNUTIA1

 

 

Viktória Jančárová 
 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 
 

Abstract: This thesis of the student's scientific professional activity brings a description of the issue of the 
preliminary question in the civil process in connection with the binding as a material aspect of the validity of 
the decision.The first part of the thesis deals with the very concept of the preliminary question, the questions 
eligible for preliminary assessment, as well as the institute of validity, for a better understanding of the chosen 
issue. The next part, which is the center of the thesis, focuses on the analysis of the preliminary question in the 
context of the current legislation contained in Act No. 160/2015 Civil Procedure Code. The last part deals with 
the legal consequences in case of a different assessment of the preliminary question. The thesis as a basic 
method uses the method of synthesis and analysis of available publications as well as case law, which is related 
to the issue. 
 
Abstrakt: Táto práca študentskej vedeckej odbornej činnosti prináša deskripciu problematiky prejudiciálnej 
otázky v civilnom procese v nadväznosti na záväznosť ako materiálnu stránku právoplatnosti rozhodnutia. Prvá 
časť práce sa venuje samotnému pojmu prejudiciálnej otázky, otázkam spôsobilým na prejudiciálne posúdenie, 
ako i inštitútu právoplatnosti, pre lepšie priblíženie zvolenej problematiky. Nasledujúca časť, ktorá predstavuje 
ťažisko práce, sa zameriava na analýzu prejudiciálnej otázky v kontexte aktuálnej právnej úpravy obsiahnutej v 
zákone č. 160/2015 Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov. Posledná časť sa zaoberá právnymi 
následkami v prípade rozdielneho posúdenia prejudiciálnej otázky. Práca ako základnú metódu používa 
metódu syntézy a analýzy dostupných publikačných výstupov ako i judikatúry, ktorá sa viaže k problematike. 

 
Key words: Civil process, preliminary question, validity, binding, binding nature, immutability. 
 
Kľúčové slová: Civilný proces. Prejudiciálna otázka. Právoplatnosť. Viazanosť. Záväznosť. Nezmeniteľnosť. 
 
1 ÚVOD 

Témou predkladanej práce je rozbor problematiky, ktorá zásadným spôsobom môže ovplyvniť priebeh 
alebo výsledok civilného procesu, so zameraním sa na súvislosti prejudiciality s inštitútom právoplatnosti. 
Civilné právo procesné môžeme chápať ako samostatné právne odvetvie tvorené právnymi pravidlami, ktoré 
regulujú civilný proces. Za hlavný účel civilného procesu možno pokladať ochranu, ktorá je poskytovaná 
ohrozeným alebo porušeným subjektívnym právam, resp. oprávneným záujmom, vyplývajúcich zo 
súkromnoprávnych vzťahov, a to, pokiaľ zákon nerozširuje kompetenciu civilných súdov (správne súdnictvo).  
 Pri analýze právnej úpravy, účinnej do rekodifikácie civilného procesu, nachádzame ustanovenia o 
viazanosti súdu inými rozhodnutiami, úpravu o otázkach, o ktorých patrí rozhodnúť inému orgánu, pričom si 
ich súd môže posúdiť sám, ako i  povinnosť súdu v prípade už existujúceho rozhodnutia z takéhoto rozhodnutia 
vychádzať. Expressis verbis sa pojem prejudicialita vyskytuje až v rámci aktuálnej právnej úpravy, obsiahnutej 
v zákone č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov. 
 Máme zato, že problematika prejudiciálnych otázok má zásadný význam nie len doktrinálne, ale aj s 
ohľadom na decíznu činnosť súdu v aplikačnej praxi pri tvorbe rozhodnutia v civilnom procese. Táto práca má 
preto ambíciu poskytnúť analýzu právno-teoretických východísk danej problematiky, pričom pri jej spracovaní 
vychádzame najmä z relevantnej judikatúry. 
 Cieľom práce je najmä zameranie sa na dve základné hypotézy a ich verifikáciu: 
 1. Prejudiciálna otázka obsiahnutá  v odôvodnení súdneho rozhodnutia netvorí prekážku rei iudicatae 
pre neskoršie rozhodnutie súdu. 

                                                 
1 Tento príspevok bol prezentovaný ako študentská vedecká odborná práca v rámci XII. ročníku ŠVOČ na PraF UK. V rámci 
príslušnej sekcie sa umiestnil na 3. mieste. Konzultantom práce ŠVOČ bola doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD.  
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 2. Pre záväznosť skoršieho rozhodnutia je právne relevantné, že otázka, o ktorej sa v ňom rozhodlo, 
bola priamym predmetom sporu, súd teda o nej rozhodol vo výroku rozhodnutia. 

Systematicky sme výstup rozčlenili na tri kapitoly, ktoré nám umožňujú prezentovať právne 
relevantné východiská zamerané na naplnenie vymedzených cieľov. 
 
2 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 
 
2.1 Prejudiciálna otázka 

Prejudiciálna otázka je procesným inštitútom, ktorý vyvstáva v konaní pred súdom, a i keď je tento 
inštitút v praxi ustálený, do dnešnej doby nie sú o tejto problematike vedené obsiahlejšie teoretické štúdie ani 
vydané samostatné publikácie. Naopak na túto tému môžeme nájsť veľa  judikatúry, ktorá problematické 
otázky v oblasti prejudiciálnych otázok rieši, a tak v práci budeme vychádzať najmä zo súdnych rozhodnutí 
týkajúcich sa danej témy v civilnom súdnom konaní. 

V otázke pojmu môžeme vychádzať i zo slovenskej a českej právnej teórie, ktorá o prejudicialite hovorí 
ako o „determinácii určitej právnej otázky inou právnou otázkou, od ktorej vyriešenia je priamo závislý výrok o 
spore, pričom túto prejudiciálnu otázku si môže v istých prípadoch posúdiť konajúci orgán sám, klasická 
prejudicialita však v právnom zmysle znamená rešpektovanie rozhodnutia iného orgánu (v hierarchii konkrétneho 
systému ochrany práva nadradeného procesnému, konajúcemu orgánu) o predbežnej otázke“2. Právna teória 
hovorí tiež o prejudicialite ako o „spornom bode v priebehu sporu, ktorý musí byť zodpovedaný predtým, než je 
možné prikročiť k ďalšiemu rozhodovaniu“3. 

Matéria týkajúca sa sporu bude predložená súdu, ktorý ju preskúma a utriedi za účelom poznania 
všetkých rozhodných okolností, ktoré sú nutne potrebné pre objektívne rozhodnutie, ktoré tvorí 
fundamentálny základ úspešného vyriešenia sporu. 

Vo fáze triedenia sa súd bude musieť vysporiadať s otázkami, ktoré je potrebné vyriešiť skôr než otázky 
iné. Takéto otázky nazývame otázkami predbežnými či otázkami prejudiciálnymi a o týchto je potrebné 
rozhodnúť dovtedy, než súd bude rozhodovať vo veci samej. Dôležité však je posúdiť, ktoré z otázok majú byť 
rozhodnuté skôr a ktoré neskôr.  

Civilný súd si teda v konaní musí najprv položiť otázku, či sú splnené všetky procesné predpoklady 
k začatiu konania, ktoré začína doručením žaloby alebo k jeho pokračovaniu. Tieto otázky, i napriek tomu, že 
nie sú otázkami týkajúcimi sa merita veci a neurčujú, aký bude výsledok konania, sú dôležité, pretože v prípade 
ich nezodpovedania by o merite veci nemohlo byť rozhodnuté, ide tak o predbežné otázky formálne.  

Z uvedeného tvrdenia môžeme taktiež prezumovať existenciu materiálnych predbežných otázok. Tieto 
samozrejme nesúvisia už s formálnymi náležitosťami, ale riešia otázky súvisiace s meritom sporu. Predbežné 
otázky materiálne sú s vecou hlavnou natoľko späté, že bez vyriešenia danej predbežnej otázky nemôže byť 
rozhodnuté o merite veci, teda vo veci samej.  

Na základe vyššie uvedeného je namieste diferencovať medzi otázkami predbežnými a prejudiciálnymi, 
pričom otázky prejudiciálne sa týkajú predbežných otázok materiálnej povahy, zatiaľ čo otázky predbežné 
zahŕňajú tak otázky povahy materiálnej, ako i procesnej a rozdiel spočíva v podstate otázky. To znamená 
určenia, či sa otázka týka procesného postupu alebo samotného posúdenia otázky, ktorá je skutkovo spojená 
s predmetom sporu.  

Predbežné otázky hmotno-právne sú v porovnaní skutkovo spojené s vecou hlavnou a tieto veci od seba 
nemôžu byť oddelené, nie je však vylúčené, že predbežné otázky môžu mať i samostatnú materiálnu právnu 
povahu. Predbežné otázky materiálne môžu byť čiastkovými otázkami v konaní o veci hlavnej, avšak môžu byť 
i samostatným predmetom sporu. Takéto otázky je možné nazvať otázkami prejudiciálnymi, kde prejudicialita 
znamená „istý vzťah dvoch vecí, dvoch rozsudkov, skrátka dvoch fenoménov, ktorý spočíva jednak v tom, že 
časovo jeden druhý predchádza, a jednak v tom, že prvý na druhý pôsobí akýmsi vplyvom“4. 

Predbežné otázky procesnej povahy sú otázkami formálnymi, ktoré je potrebné vyriešiť pred 
rozhodnutím vo veci samej. Týmito otázkami sú riešené procesné predpoklady a ich nedostatok spôsobuje 

                                                 
2 ŠTEVČEK, M., FICOVÁ, S. a kol. Občiansky súdny poriadok. Komentár. 2. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 391. 
3 GRŇA, J. Prejudicialita v civilním řízení: procesuální studie. Brno: Nakladatelství Barvič & Novotný. Sbírka spisů právnických a 
národohospodářských, 1930, s. 1. 
4 GRŇA, J. Prejudicialita v civilním řízení: procesuální studie. Brno: Nakladatelství Barvič & Novotný. Sbírka spisů právnických a 
národohospodářských, 1930, s. 3. 
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prekážku začatia konania či pokračovania v ňom. Procesno-právne predbežné otázky nemajú vplyv na 
rozhodnutie o merite veci, pretože ich posúdenie neurčuje finálnu podobu rozsudku.  

Prejudiciálne otázky teda môžeme chápať ako otázky, ktoré musí súd vyriešiť, respektíve zodpovedať 
bez ohľadu na ich povahu (materiálnu alebo formálnu), a to pred vydaním rozhodnutia, ktoré je od tejto otázky 
závislé.  

 
2.2 Otázky spôsobilé na prejudiciálne pôsobenie 

V súvislosti s vymedzením pojmu prejudiciálnej otázky je potrebné zamerať sa taktiež na skutočnosť, 
ktoré otázky sú spôsobilé byť prejudiciálne posudzované, resp. ich negatívne vymedziť.  

V zásade pôjde o tri okruhy prejudiciálnych otázok: 
Ad 1) v zmysle § 194 ods. 1 CSP ide o otázku, o ktorej má právomoc rozhodovať iný orgán verejnej moci, 

avšak súd je oprávnený si takúto otázku prejudiciálne posúdiť sám. Posúdenie prejudiciálnej otázky v tomto 
prípade môže byť následne vyjadrené výhradne len v odôvodení rozhodnutia. Uvedené nám vyplýva 
i z judikatúry, konkrétne z rozhodnutia R 61/1965: „Posúdenie predbežnej otázky sa nemôže v žiadnom prípade 
vyjadriť formou výroku, ale môže sa prejaviť len v spôsobe rozhodnutia o návrhu vo veci samej a možno ho uviesť 
len v odôvodnení rozhodnutia.“ Predmetné rozhodnutie nám slúži i k verifikácii prvej z hypotéz, ktoré sú 
predmetom posúdenia tejto práce. Pri tejto alternatíve posúdenia prejudiciálnej otázky súdom, vyjadrenej 
v odôvodnení rozhodnutia, nepôjde o prekážku rei iudicatae, nakoľko toto posúdenie nebráni príslušnému 
orgánu iniciovať samostatné konanie vo veci. Významný je však i opačný prípad, t. j. prípad, kedy je 
prejudiciálna otázka priamym predmetom sporu a je spôsobilá tvoriť prekážku právoplatne rozhodnutej veci. 
Nakoľko značná časť práce vychádza najmä z judikatúry, považujeme za vhodné i na tomto mieste poukázať na 
jeden rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky týkajúci sa  problematiky vymedzenej v nami 
stanovených hypotézach. 

Z predmetného rozhodnutia vyplýva, že: „Výrok súdneho rozhodnutia je jedinou časťou rozsudku, ktorá 
nadobúda právoplatnosť. Prejudiciálne posúdená otázka, ktorá sa prejavuje iba v odôvodnení rozsudku, nemôže 
tvoriť prekážku právoplatne rozhodnutej veci. Inak povedané, prejudiciálny účinok právoplatnosti skoršieho 
rozsudku v novom (ďalšom) občianskom súdnom konaní (dnes v civilnom procese) s neidentickým predmetom 
konania (inak by tu bola prekážka rei iudicatae) je pre súd záväzný, ak právoplatným rozsudkom už bolo o danej 
otázke rozhodnuté. Aby však takéto posúdenie bolo záväzné, otázka, ktorá je predbežnou otázkou v novom ďalšom 
konaní, musela byť v predchádzajúcom súdnom konaní právoplatne skončenom priamym predmetom sporu a 
musela byť posúdená vo výroku rozsudku. Právne posúdenie predbežnej otázky v odôvodnení rozhodnutia nemôže 
predurčovať hmotnoprávny stav pre rozhodnutie, ktoré ešte súdom nebolo vydané, pretože by tým dochádzalo k 
obmedzeniu subjektívneho hmotného práva žalobcu a jeho výkonu.“5 

Na základe predmetného rozhodnutia  sa dostávame k potvrdeniu i druhej stanovenej hypotézy, kde 
pre záväznosť skoršieho rozhodnutia je právne relevantné, že otázka, o ktorej sa v ňom rozhodlo, bola priamym 
predmetom sporu, súd teda o nej rozhodol vo výroku rozhodnutia (nie v jeho odôvodnení).6 

Ad 2) ak o otázke už bolo rozhodnuté, tak súd na takéto rozhodnutie prihliadne a vysporiada sa s ním 
v odôvodnení rozhodnutia, čo nám vyplýva z § 194 ods. 2 CSP. V tomto prípade pôjde o situáciu, ak už 
o prejudiciálnej otázke príslušný orgán vydal rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť. Súd je aj v tomto 
prípade oprávnený prejudiciálnu otázku posúdiť sám, „no kladú sa zvýšené nároky na kvalitatívnu stránku 
odôvodnenia rozhodnutia vo veci samej“7, nakoľko si súd môže túto otázku posúdiť aj odlišne ako ju posúdil 
príslušný orgán. Z ústavnoprávnej konotácie vyplýva, že súd je priorizovaný orgán ochrany práva na základe 
stanovenej kompetencie, v rámci ktorej súd poskytuje ochranu tam, kde nie je zverená žiadnemu inému 
orgánu.8  

Ad 3) ide o situáciu, keď súd dá podnet na konanie o prejudiciálnej otázke príslušnému orgánu. V takom 
prípade súd konanie uznesením preruší a v konaní pokračuje, len čo odpadne prekážka, pre ktorú sa konanie 
prerušilo. Pôjde o prípady, kedy rozhodnutie závisí od otázky, ktorú nie je v tomto konaní súd oprávnený riešiť 
a ak súd dospeje k záveru, že sú splnené podmienky na konanie o súlade právnych predpisov pred Ústavným 
súdom SR alebo ak súd podal návrh na začatie prejudiciálneho konania pred Súdnym dvorom Európskej únie 

                                                 
5 Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo dňa 28. júna 2017, sp. zn. 3 Cdo 115/2016. 
6 Na verifikáciu nami stanovených hypotéz sa zameriavame nižšie v práci ako i v závere práce. 
7 ŠTEVČEK, M. et al. Veľké komentáre: Civilný sporový poriadok. Bratislava: C. H. Beck, 2016, s. 736. 
8 Zákaz odopretia spravodlivosti (denegatio iustitiae). 
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podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Podrobnejšie sa problematike prerušenia 
konania budeme venovať v druhej kapitole práce.  

 
2.3 Právoplatnosť (res iudicata) 

V nasledujúcej časti práce sa budeme snažiť preukázať úzky súvis s problematikou pojmu prejudiciálnej 
otázky s inštitútom právoplatnosti. Vymedzenie inštitútu právoplatnosti je relevantné s ohľadom na stanovené 
hypotézy práce, nakoľko v prípade, ak prejudiciálna otázka nie je priamym predmetom sporu, nepredstavuje 
prekážku právoplatne rozhodnutej veci (impedimentum rei iudicatae). Ak však prejudiciálna otázka je priamym 
predmetom sporu, bude vyjadrená vo výroku rozhodnutia, nie len v jeho odôvodnení ako je tomu v prvom 
prípade, teda bude tvoriť prekážku rei iudicatae.   

Právoplatnosť možno všeobecne chápať ako inštitút, ktorý slúži k zabezpečeniu právnej istoty, ako aj 
k ochrane porušených či ohrozených subjektívnych práv.9 V kontexte Civilného sporového poriadku je 
právoplatnosť upravená v § 226 až § 230, pričom legálnu definíciu právoplatnosti vymedzuje § 226 CSP, kde je 
uvedené, že „právoplatnosť je vlastnosť súdneho rozhodnutia, ktorá spôsobuje záväznosť a zásadnú 
nezmeniteľnosť rozhodnutia“. Z uvedeného paragrafu môžeme konštatovať, že zmenu rozhodnutia po 
nadobudnutí právoplatnosti je možné dosiahnuť len výnimočne a na základe mimoriadnych opravných 
prostriedkov.10 Právoplatnosť pozostáva z formálnej a materiálnej stránky, ktoré predstavujú jeden nerozlučný 
a podmienený celok.11  

Formálna stránka právoplatnosti je naviazaná na istý časový okamih. Buď ide o márne uplynutie lehoty 
na podanie opravného prostriedku, ktorá plynie odo dňa jeho doručenia, alebo na samotný okamih doručenia. 
Predpokladom formálnej stránky právoplatnosti rozhodnutia je vždy riadne doručenie rozhodnutia, ktoré sa 
v niektorých prípadoch doručuje rôznym subjektom. V takom prípade hovoríme o tzv. relatívnej právoplatnosti 
rozhodnutia, kedy uplynie lehota na podanie opravného prostriedku (odvolania) len určitému subjektu (ak ide 
o rozhodnutie, voči ktorému je odvolanie prípustné). O tzv. absolútnu právoplatnosť ide, keď je rozhodnutie 
doručené všetkým oprávneným subjektom, resp. ak týmto subjektom (legitimovaným na podanie odvolania) 
márne uplynie lehota a súd následne na rozhodnutí vyznačí tzv. doložku právoplatnosti.12 „Formálna 
právoplatnosť teda znamená len koniec ďalšieho pokračovania (postupu) v spore, materiálna právoplatnosť však 
znamená silu, kedy je konečný výsledok tohto sporu vydaný vo forme rozsudku, vyzbrojený navonok, ako voči 
stranám, tak aj voči súdu.“13 

Materiálna stránka právoplatnosti pozostáva zo záväznosti a nezmeniteľnosti rozhodnutia. Ako nám 
vyplýva z judikatúry Ústavného súdu, ide o dve vzájomne podmienené stránky materiálnej právoplatnosti, 
nakoľko „zo záväznosti právoplatného rozhodnutia vyplýva i jeho zásadná nezmeniteľnosť a naopak, pokiaľ 
právoplatné rozhodnutie trvá, je záväzné“14.  

Záväznosť predstavuje pozitívnu stránku materiálnej právoplatnosti a odvíja sa od rozsahu predmetu 
konania i od rozsahu subjektov. Z tohto hľadiska sa diferencuje medzi objektívnymi a subjektívnymi medzami 
záväznosti rozhodnutia. „Objektívne medze záväznosti sú dané rozsahom predmetu konania, ktorý sa odvíja od 
petitu žaloby, ako aj od dispozitívnych úkonov strán. Objektívne medze záväznosti rozhodnutia sú vyjadrené v tzv. 
enunciáte rozhodnutia, nie však v jeho odôvodnení.“15 Subjektívne medze záväznosti nám vymedzujú okruh 
subjektov, pre ktoré bude rozhodnutie záväzné. Konkrétne ide o záväznosť rozhodnutia pre sporové strany 
a ich právnych nástupcov, čo nám vyplýva z § 228 ods. 1 CSP. Odsek 2 predmetného ustanovenia ďalej „rozširuje 
subjektívne hranice záväznosti súdneho rozhodnutia na určitý okruh subjektov v určitých zákonom taxatívne 
stanovených prípadoch“16.  

Podľa nášho názoru je nutné od pojmu záväznosť rozhodnutia diferencovať pojem viazanosť 
rozhodnutím. Kým v prvom prípade ide podľa § 228 CSP o imanentnú zložku právoplatnosti, tzn., že výrok 
právoplatného rozsudku je záväzný pre strany, prípadne právnych nástupcov, tak v druhom prípade môžeme 

                                                 
9 DVOŘÁK, B. Právni moc civilních soudních rozhodnutí. Procesní studie. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2008, s. 32. 
10 MAGOČOVÁ, B. Novozavedené definície pojmov právoplatnosť a vykonateľnosť v Civilnom sporovom poriadku. [online]. In: EPI odborné 

články, 2016. [cit. 12.10.2020]. Dostupné z: https://www.epi.sk/odborny-clanok/novozavedene-definicie-pojmov-pravoplatnost-a-

vykonatelnost-v-civilnom-sporovom-poriadku.htm. 
11 ŠTEVČEK, M., STRAKA, R. a kol. Prednášky a texty z civilného procesu. Skriptá. 2. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2018, s. 92. 
12 ŠTEVČEK, M. et al. Veľké komentáre: Civilný sporový poriadok. Bratislava: C. H. Beck, 2016, s. 833.  
13 HORA, V. Československé civilní právo procesní I.-III. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 413. 
14 Nález Ústavného súdu SR zo dňa 30.októbra 2007, sp. zn. I. ÚS 335/06-55. 
15 ŠTEVČEK, M., STRAKA, R. a kol. Prednášky a texty z civilného procesu. Skriptá. 2. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2018, s. 93. 
16 ŠTEVČEK, M. et al. Veľké komentáre: Civilný sporový poriadok. Bratislava: C. H. Beck, 2016, s. 835.  
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hovoriť skôr o povinnosti súdu rešpektovať určité právoplatné rozhodnutia, ktoré sú vymedzené v § 193 CSP. 
Z uvedeného vyplýva, že pojem záväznosť je určený stranám sporu a pojem viazanosť sa viaže na súd. 

Nezmeniteľnosť rozhodnutia naopak tvorí negatívnu stránku materiálnej právoplatnosti a spôsobuje 
tzv. prekážku právoplatne rozhodnutej veci (impedimentum rei iudicatae). Prekážka právoplatne rozhodnutej 
veci patrí k negatívnym procesným podmienkam, tzn., aby sa mohlo vo veci konať a rozhodnúť, nesmie byť 
takáto podmienka daná. Na prekážku právoplatne rozhodnutej veci súd prihliada ex efficio. V prípade zistenia 
existencie tejto prekážky je súd povinný konanie zastaviť, nakoľko predstavuje neodstrániteľnú vadu konania. 
Súd v tomto prípade konanie zastavuje uznesením, proti ktorému je následne možné podať odvolanie (§ 357 
písm. a) CSP).17 Podstata tejto prekážky je vymedzená v ustanovení § 230 CSP, ktorý normuje, že „ak sa o veci 
právoplatne rozhodlo, nemôže sa prejednávať a rozhodovať znova“. Pri prekážke rei iudicatae dochádza 
k naplneniu zásady „ne bis in idem“ („nie dvakrát o tom istom“), ktorá je v civilnom procese účinná za 
predpokladu, ak je v prejednávanej veci zachovaná totožnosť subjektov a zároveň totožnosť predmetu 
konania.18 Pri totožnosti predmetu konania ide o ten istý nárok alebo stav, ktorý je vymedzený žalobným 
petitom a vyplýva z rovnakých skutkových tvrdení, na základe ktorých bol uplatnený. Totožnosť subjektov je 
daná, ak ide o rovnaké osoby, resp. rovnaké strany (vrátane právnych nástupcov), pričom nie je významné, či 
sa zmenilo procesné postavenie strán. Znamená to, že ten kto v pôvodnom konaní vystupoval v postavení 
žalobcu, nemusí mať toto postavenie zachované aj v novom konaní, ale môže sa ocitnúť v postavení 
žalovaného.19 

V civilnom procese však nezmeniteľnosť rozhodnutia nie je absolútna. V istých prípadoch je možné 
docieliť aj zmenu právoplatného rozhodnutia (tzv. relatívna nezmeniteľnosť rozhodnutia). Ide o „výnimky 
prostredníctvom uplatnenia mimoriadnych opravných prostriedkov, zrušenia rozhodnutia všeobecného súdu 
v dôsledku rozhodnutia Ústavného súdu, či prostredníctvom tzv. klauzuly rebus sic stantibus“20. V prípade tretej 
menovanej výnimky ide o klauzulu „s výhradou nezmenených pomerov“, ktorá je upravená v Civilnom 
sporovom poriadku tak, že: „Rozsudok ukladajúci povinnosť plniť v budúcnosti splatné dávky alebo splátky možno 
na základe žaloby zmeniť, ak sa podstatne zmenili pomery, ktoré sú rozhodujúce pre výšku a ďalšie trvanie dávok 
alebo splátok. Zmena rozsudku je prípustná od času, keď nastala podstatná zmena pomerov“21. Z uvedeného 
vyplýva, že právoplatné rozhodnutie, ktoré ukladá povinnosť plniť v budúcnosti, je možné za istých okolností 
zmeniť, a to ak dôjde k podstatnej zmene okolností. 

 
3 PRÁVNA ÚPRAVA PREJUDICIÁLNEJ OTÁZKY V DIKCII CIVILNÉHO SPOROVÉHO PORIADKU 

V rámci úpravy CSP nachádzame inštitút prejudiciality v § 194. Uvedené ustanovenie ďalej nadväzuje 
na škálu pojmov, s ktorými je nutné sa vysporiadať pre lepšie pochopenie zvolenej problematiky. 
V samostatných podkapitolách sa bližšie zameriame na viazanosť súdu rozhodnutiami iných orgánov, 
predloženie prejudiciálnej otázky inému orgánu, ako i na záväznosť posúdenia prejudiciálnej otázky. 
 
3.1 Viazanosť súdu rozhodnutiami iných orgánov 

V prvom rade považujeme za nutné poukázať na viazanosť civilných súdov rozhodnutiami iných 
orgánov. Ide o otázky, pri ktorých neprichádza do úvahy ani ich prejudiciálne posúdenie súdom, tak ako 
i rozhodovanie o merite veci. Ide tu o tzv. negatívne vymedzenie prejudiciálnych otázok v zmysle ustanovenia 
§ 193 CSP. 

Druhú kategóriu tvoria otázky podľa § 194 CSP, kde už je možné ich prejudiciálne posúdenie. Nazývame 
ich aj prejudiciálne otázky v užšom zmysle. V rámci týchto otázok je možné rozlišovať medzi prejudiciálnou 
otázkou „vyriešenou“ a „nevyriešenou“. 

V prípade predbežnej otázky „vyriešenej“ pôjde o situáciu, kedy už o otázke, ktorú súd potrebuje mať 
vyriešenú pre meritórne rozhodnutie vo veci samej, existuje právoplatné rozhodnutie kompetentného orgánu. 
V takomto prípade v zásade platí, že súd môže na takéto existujúce rozhodnutie prihliadnuť, neexistuje však 
povinnosť na takéto rozhodnutie prihliadať a pridŕžať sa ho, a teda existujúce rozhodnutie nie je pre súd 

                                                 
17 ŠTEVČEK, M. et al. Veľké komentáre: Civilný sporový poriadok. Bratislava: C. H. Beck, 2016,s. 837.  
18 ŠTEVČEK, M., LAZÍKOVÁ J. Prekážka právoplatne rozhodnutej veci v civilnom procese vo vybraných súvislostiach. [online]. In: Justičná 

revue, 2011, č. 6-7. [cit. 11.10.2020]. Dostupné z: https://www.epi.sk/odborny-clanok/Prekazka-pravoplatne-rozhodnutej-veci-v-

civilnom-procese-vo-vybranych-suvislostiach.htm. 
19 Uznesenie Najvyššieho súdu SR zo dňa 14. apríla 2016, sp. zn. 3 Cdo 97/2014. 
20 ŠTEVČEK, M., STRAKA, R. A kol. Prednášky a texty z civilného procesu. Skriptá. 2. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2018, s. 94. 
21 § 231 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov. 
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záväzné. Súd môže danú otázku posúdiť, a to i odlišne od existujúceho rozhodnutia iného orgánu, musí však 
takéto rozhodnutie odôvodniť v rozhodnutí vo veci samej. V zásade však platí, že súd by mal vychádzať z 
právoplatných rozhodnutí kompetentných orgánov a len ako ultima ratio prikročiť k odlišným rozhodnutiam 
a záverom, ktoré musí následne kvalitatívne odôvodniť.22 „Súd je teda viazaný iba výrokom rozsudku, nie jeho 
odôvodnením. Pre súd je záväzné posúdenie predbežnej otázky uskutočnené v inom konaní medzi totožnými 
účastníkmi, ak ide o otázku riešenú vo výroku rozhodnutia, t. j. otázku, ktorá bola predmetom konania, pričom 
riešenie ostatných otázok, s ktorými sa súd musel v odôvodnení svojho rozhodnutia vysporiadať, nie je pre súd v 
inej veci záväzné.“23 

Opačnou situáciou je predbežná otázka „nevyriešená“, kedy o otázke, ktorú súd potrebuje mať 
vyriešenú pre meritórne rozhodnutie vo veci samej, neexistuje právoplatné rozhodnutie na to kompetentného 
orgánu. To znamená, že súd nemá na aké rozhodnutie prihliadnuť a pridŕžať sa ho, a tak môže takúto otázku 
posúdiť sám, pričom vyriešenie danej otázky uvádza v odôvodnení daného rozhodnutia.  

Súd je podľa § 193 CSP v civilnom konaní viazaný tými rozhodnutiami, ktoré sú v ňom vyslovene 
uvedené. Ide o rozhodnutia, ktoré súd v rámci prejudiciálneho posúdenia nie je oprávnený riešiť a posudzovať, 
ale je rozhodnutiami uvedených orgánov viazaný. 

„Súd je viazaný rozhodnutím Ústavného súdu o tom, či určitý právny predpis je alebo nie je v súlade 
s Ústavou Slovenskej republiky, ústavným zákonom alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská 
republika viazaná.“24  

Podľa článku 144 ods. 2 Ústavy SR sú sudcovia pri výkone svojej funkcie nezávislí a pri rozhodovaní sú 
viazaní ústavou, ústavným zákonom, medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 2 a 5 a zákonom. Článok 144 ods. 
2 ďalej ustanovuje, že ak sa súd domnieva, že iný všeobecne záväzný právny predpis, jeho časť alebo jeho 
jednotlivé ustanovenie, ktoré sa týka prejednávanej veci, odporuje ústave, ústavnému zákonu, medzinárodnej 
zmluve podľa čl. 7 ods. 5 alebo zákonu, konanie preruší a podá návrh na začatie konania na základe čl. 125 ods. 
1. „Právny názor ústavného súdu obsiahnutý v rozhodnutí je pre súd záväzný.“25 To znamená, že posudzovanie 
súladu právnych predpisov s predpismi vyššej právnej sily je dané Ústavou Slovenskej republiky výlučne do 
právomoci Ústavnému súdu. Považujeme za dôležité i v záujme zachovania právnej istoty a zásad právneho 
štátu, aby o tak závažných otázkach rozhodoval jediný orgán, a aby jeho rozhodnutiami boli iné orgány viazané 
a nemohli si otázky týkajúce sa tejto oblasti prejudiciálne posudzovať a opierať o ne svoje rozhodnutia.  

„Súd je viazaný rozhodnutím Ústavného súdu alebo Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré sa 
týkajú základných práv a slobôd.“26 

„Súd je viazaný i rozhodnutiami v trestných veciach, a to konkrétne rozhodnutiami príslušných 
orgánov o tom, či bol spáchaný trestný čin, priestupok alebo iný správny delikt postihnuteľný podľa 
osobitného predpisu, a o tom, kto ich spáchal“27, pričom viazanosť civilného súdu sa vzťahuje iba na výrok, nie 
na odôvodnenie rozhodnutia28. Z predmetného ustanovenia nám vyplýva, že civilný súd je viazaný len 
rozhodnutím, ktoré deklaruje, že trestný čin, priestupok alebo iný správny delikt bol spáchaný a nie je viazaný 
oslobodzujúcim rozsudkom, nakoľko v jeho výroku absentuje riešenie otázky, že bol spáchaný trestný čin a kto 
ho spáchal.29 Je to však rozhodnutie, z ktorého by súd vychádzal v súlade s § 194 ods. 2. 

Viazanosť trestným rozhodnutím môže mať v civilnom konaní dvojaký význam. Jedným je otázka, či tu 
odsúdenie za trestný čin je alebo nie, druhým je otázka významnosti trestného činu, ktorý má dopad na 
posúdenie veci v civilnom konaní. Otázku spáchania trestného činu môžeme nájsť ako prejudiciálnu 
v konaniach, v ktorých hmotnoprávne ustanovenia predpokladajú existenciu či neexistenciu určitého trestného 
činu. V takýchto prípadoch je otázka spáchania trestného činu otázkou existencie určitej skutočnosti, od ktorej 
závisí, či na daný vzťah je alebo nie je možné aplikovať určité ustanovenie zákona. Napríklad ak rozhoduje súd 
o vysporiadaní dedičstva a vyskytne sa obava, že došlo k vydedeniu neopomenuteľného dediča, je potrebné, 
aby súd skúmal, či existuje trestné rozhodnutie o odsúdení neopomenuteľného dediča podľa § 469a písm. c) 

                                                 
22 ŠTEVČEK, M. et al. Veľké komentáre: Civilný sporový poriadok. Bratislava: C. H. Beck, 2016, s. 736. 
23 Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo dňa 28. júna 2017, sp. zn. 3 Cdo 115/2016. 
24 § 193 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov.  
25 Čl. 144 ods. 2 ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. 
26 § 193 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov.  
27 § 193 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov.  
28 R 22/1979: „Súd je viazaný iba výrokom (nie odôvodnením), napríklad trestného rozsudku. Z výroku o vine treba vychádzať ako z celku 
a brať do úvahy jeho právnu i skutkovú časť s tým, že rieši naplnenie skutkovej podstaty trestného činu konkrétnym konaním páchateľa.“  
29 R 58/1966: „V občianskom súdnom konaní nie je súd viazaný oslobodzujúcim rozsudkom vydaným v trestnom konaní.“ 
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OZ. Ak v takomto prípade existuje právoplatné rozhodnutie trestného súdu, civilný súd je týmto rozhodnutím 
viazaný. V opačnom prípade je potrebné, aby súd rozhodoval podľa stavu, aký je.  

Druhý príklad uvedieme v súvislosti s uplatňovaním si nároku náhrady škody v rámci civilného konania. 
Otázka spáchania trestného činu je prejudiciálnou v civilnom konaní predovšetkým v posúdení zavinenia a jeho 
dôsledkov, najmä v konaniach o náhradu škody spôsobenej protiprávnym konaním. V prípade, že skutková 
podstata predmetného trestného činu predpokladá vznik škody a vydaný trestný rozsudok konštatuje, že 
škoda vznikla, a to zavineným konaním páchateľa, civilný súd nebude skúmať ani sa ďalej zaoberať otázkou 
zavinenia, vzniku škody ani príčinnou súvislosťou medzi konaním páchateľa a vznikom škody. Úlohou súdu 
v civilnom konaní bude vyčísliť výšku vzniknutej škody, a ak by sa aj trestný súd v rámci svojho konania zaoberal 
výškou škody a túto zisťoval, civilný súd týmto zistením viazaný nie je.30 V prípade, že trestný súd už o škode 
rozhodol, civilný súd môže prejednať a rozhodnúť len takú časť, ktorá prevyšuje priznaný nárok trestným 
súdom, pretože rozhodnutie trestného súdu v tejto otázke zakladá prekážku rei iudicatae. Ak kvalifikačným 
znakom skutkovej podstaty trestného činu nie je vznik škody, civilný súd je viazaný len konštatovaním 
trestného súdu o zavinenom protiprávnom konaní páchateľa a otázku vzniku škody a jej príčinnej súvislosti 
s takýmto konaním musí skúmať samostatne. 

V situácii, v ktorej súd vychádza z rozhodnutia správneho orgánu, nepreskúmava vecnú správnosť 
rozhodnutia, ale len to, či rozhodoval príslušný orgán, či v skutočnosti ide o rozhodnutie, (pretože stanoviskom, 
osvedčením, oznámením, atď. nie je súd viazaný31) a či je rozhodnutie vykonateľné.32 Najmä vykonateľnosť 
rozhodnutia je potrebné preskúmať, pretože doložka vykonateľnosti nie je rozhodnutím, ale „iba“ osvedčením 
o vykonateľnosti daného rozhodnutia, keďže osvedčenie o vykonateľnosti rozhodnutia vydáva zvyčajne osoba, 
ktorá nemá oprávnenie k rozhodovaniu vo veci. 

„Súd je viazaný rozhodnutím o osobnom stave, vzniku alebo zániku spoločnosti.“33  
Založenie, zmenu i zánik právneho vzťahu stanovuje až konštitutívne rozhodnutie príslušného orgánu 

o osobnom stave. Z konštitutívneho charakteru týchto rozhodnutí následne vyplýva, že súd nemôže 
prejudiciálne posúdiť právny vzťah, nakoľko právny vzťah v tom čase ešte neexistuje. Obdobný konštitutívny 
charakter je možné následne badať i pri rozhodnutiach o vzniku alebo zániku spoločnosti. 
 
3.2 Viazanosť súdu rozhodnutiami iných orgánov 

Súd dáva podnet na konanie o prejudiciálnej otázke, ak rozhodnutie závisí od otázky, ktorú nie je v 
tomto konaní oprávnený riešiť. V takom prípade súd využíva možnosť, resp. povinnosť predloženia veci inému 
orgánu. Pri predložení veci inému orgánu je možné badať jeden významný procesný dôsledok, ktorým je 
prerušenie konania. 

Prerušenie konania predstavuje významný procesný inštitút, pri ktorom v civilnom konaní nastávajú 
isté prekážky, ktoré je možné procesným postupom súdu odstrániť. Rozlišujeme obligatórne a fakultatívne 
dôvody prerušenia konania. V prípade, ak súd dospeje k záveru, že sú splnené podmienky na konanie o súlade 
právnych predpisov pred Ústavným súdom SR alebo ak súd podal návrh na začatie prejudiciálneho konania 
pred Súdnym dvorom Európskej únie podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, ide 
o obligatórne dôvody zakladajúce prerušenie konania v zmysle § 162 ods. 1 písm. a) až c) CSP.  

Ad 1) prerušenie konania podľa § 162 ods. 1 písm. a) CSP - ide o otázku, pri ktorej súd dospel k záveru, 
že takúto otázku nie je oprávnený riešiť. Na tomto mieste je nutné upriamiť pozornosť na § 193 CSP a tento 
dôvod na prerušenie vykladať v jeho intenciách. To znamená, že súd vychádza z penza rozhodnutí, ktorými je 
viazaný, tzn. nemôže sa od nich odchýliť (viď výklad vyššie). Prerušenie konania bude v praxi trvať až kým 
nedôjde k právoplatnému vyriešeniu prejudiciálnej otázky.  

Ad 2) prerušenie konania podľa § 162 ods. 1 písm. b) CSP -  pod tento dôvod je možné zaradiť konanie 
o súlade právnych predpisov, avšak je nutné podotknúť, že sa bude jednať o právne predpisy rôznej právnej 
sily.34 Procesná legitimácia súdu na podanie návrhu na konanie o súlade právnych predpisov vyplýva priamo zo 

                                                 
30 R 22/1979: „Súd v občianskom súdnom konaní nie je viazaný v zmysle ustanovenia § 135 ods. 1 OSP (dnes § 193 CSP), pokiaľ ide o výšku 
škody.“ 
31 Uznesenie Ústavného súdu ČR zo dňa 30. mája 1994, sp. zn. II. ÚS 1/93. 
32 ČERNÝ, M. Pokud soud přezkoumává rozhodnutí správního orgánu. In: Socialistická zákonnost: časopis pro právní praxi. Praha: 
Ministerstvo spravedlnosti, 1962, s. 431.  
33 § 193 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov.  
34 R 106/1998. 
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zákona o Ústavnom súde.35 Príslušné ustanovenie vymedzuje i potrebné náležitosti36, ktoré musí návrh 
obsahovať. V súlade s rozhodnutím Najvyššieho súdu SR „prerušiť konanie podľa druhej vety 
ustanovenia § 109 ods. 1 písm. b) OSP možno len vtedy, ak k záveru, že všeobecne záväzný právny predpis, ktorý 
sa týka veci, je v rozpore s ústavou, so zákonom alebo s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika 
viazaná, dospel súd, a nie účastník konania“37. V rámci posúdenia rozporu všeobecne záväzného právneho 
predpisu všeobecným súdom, nedochádza k prekročeniu právomoci tohto súdu.38 Ústavný súd je oprávnený 
pozastaviť účinnosť príslušného právneho predpisu (ako i jeho časti alebo niektorého ustanovenia), pričom 
platnosť rozhodnutia o pozastavení účinnosti trvá až do momentu právoplatnosti rozhodnutia Ústavného súdu 
vo veci samej alebo rozhodnutia o zastavení konania.39 Do momentu rozhodnutia Ústavného súdu bude trvať 
taktiež prerušenie konania.  

Ad 3) prerušenie konania podľa § 162 ods. 1 písm. c) CSP – súd môže dospieť k záveru, kedy sa 
rozhodne podať návrh na začatie prejudiciálneho konania pred SDEÚ. Ako nám vyplýva z uznesenia Ústavného 
súdu SR, CSP pri využití tohto dôvodu prerušenia konania sleduje spravodlivé poskytnutie ochrany práv 
a právom chránených záujmov, kedy súd na rozhodnutie potrebuje výklad práva, ktorý poskytuje SDEÚ v rámci 
konania o prejudiciálnej otázke. Táto právomoc Súdneho dvora je zakotvená v čl. 19 bode 3 písm. b) ZEÚ, kde 
Súdny dvor rozhoduje „o prejudiciálnych otázkach o výklade práva Únie alebo platnosti aktov prijatých 
inštitúciami na základe žiadosti vnútroštátnych súdnych orgánov“40. Zo znenia ZEÚ nám vyplýva, že legitimácia 
na podanie návrhu je daná len súdu, nie strane sporu (takýto postup môže strana len navrhnúť). Návrh na 
začatie prejudiciálneho konania predkladá súd, ktorý v konkrétnom spore/právnej veci vystupoval ako súd 
poslednej inštancie.41 Pri zosumarizovaní tohto dôvodu na prerušenie konania, máme k dispozícii isté konanie, 
ktoré prebieha pred vnútroštátnym súdom. Následne vyvstane potreba stanovenia rozmedzia úniového práva, 
v rámci ktorého sa vnútroštátny súd obráti s prejudiciálnou otázkou na SDEÚ, nakoľko riešenie otázky bude 
spôsobilé ovplyvniť rozhodnutie vo veci samej. SDEÚ na základe podaného návrhu rozhodne o prejudiciálnych 
otázkach, ak návrhu vyhovie, konanie sa vráti pred vnútroštátny súd, ktorý je názorom SDEÚ viazaný. 
Z hľadiska položených otázok, pôjde o prejudiciálne otázky týkajúce sa výkladu primárneho práva EÚ 
a sekundárneho práva EÚ. Ak pri primárnom práve už bol výklad poskytnutý v minulosti (o totožnej otázke), 
bude vnútroštátny súd odkázaný na príslušnú konštantnú judikatúru.42 

V intenciách § 164 CSP je súd, pri fakultatívnom prerušení konaní, povinný uskutočniť iné vhodné 
opatrenia procesnými prostriedkami, ktoré má k dispozícii, a až následne má možnosť prerušiť konanie. „Výber, 
resp. voľbu súdu z jednotlivých opatrení (napr. spojenie veci, prerušenie konania, riešenie tzv. predbežnej otázky) je 
potrebné podriadiť zákonnej požiadavke rýchlej a účinnej ochrany práv účastníkov v súdnom konaní a použiť to 
opatrenie, prostredníctvom ktorého je ochrana práv strán sporu rýchlejšia a účinnejšia. Rozhodujúcim hľadiskom je 
teda zásada hospodárnosti konania, preto prerušenie konania predstavuje vo všeobecnosti skôr výnimku ako 
pravidlo. Pritom nevyhnutným predpokladom pre postup v zmysle ustanovenia §164 CSP, a teda pre to, aby súd 
bez urobenia iného vhodného opatrenia prerušil konanie je to, že v inom prebiehajúcom konaní sa rieši otázka, ktorá 
môže mať význam pre jeho rozhodnutie.“43 

V civilnom konaní je nutné dbať i na ústavou garantované právo prejednať vec bez zbytočných 
prieťahov. Z hľadiska obligatórneho prerušenia civilného konania k prieťahom dochádzať v zásade nemôže, 
pokiaľ trvajú dôvody prerušenia, zatiaľ čo pri fakultatívnom prerušení  bude Ústavný súd zisťovať, či všeobecný 
súd v konaní nemal pokračovať.44 
 
 
3.3 Záväznosť posúdenia prejudiciálnej otázky 

Okruh otázok, ktoré spadajú do právomoci rozhodovania iného orgánu si môže súd prejudiciálne 
posúdiť sám. Takéto prejudiciálne posúdenie otázok sa následne odzrkadlí v odôvodnení rozhodnutia súdu, 

                                                 
35 Zákon č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
36 § 75 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
37 R 53/1999. 
38 R 70/2007. 
39 § 81 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
40 Konsolidované znenie Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie (2016/C 202/01). 
41 Uznesenie Ústavného súdu zo dňa 3. júla 2008, sp. zn. IV. ÚS 20/2008. 
42 ŠTEVČEK, M. et al. Veľké komentáre: Civilný sporový poriadok. Bratislava: C. H. Beck, 2016, s. 619. 
43 Uznesenie Ústavného súdu SR zo dňa 7. februára 2018, sp. zn. III. ÚS 63/2018. 
44 Nález Ústavného súdu SR z novembra 2004, sp. zn. I. ÚS 142/2004. 

https://www.beck-online.sk/bo/document-view.seam?documentId=pj5f6mjzgyzv6ojzfzygc4tbm5zgczrngeyds
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nemožno však o nich meritórne rozhodnúť, na čo sme poukázali v podkapitole 1.2 i rozhodnutím R 61/1965. 
Uvedené považujeme podľa nášho názoru za logické, nakoľko by inak v praxi nastával pre iný orgán problém 
v podobe prekážky rei iudicatae, tzn. išlo by už o právoplatne rozsúdenú vec. Na podporu nášho názoru sa 
nemusíme obmedzovať iba na staršiu judikatúru, ale môžeme poukázať napríklad na rozhodnutia Najvyššieho 
súdu ČR, ktorý vo svojich rozhodnutiach poukázal, že „predbežnou (prejudiciálnou) otázkou je taká právna 
skutočnosť (právo alebo právny vzťah), ktorej existencia alebo neexistencia by mala vplyv na rozhodnutie vo veci 
prejednávanej súdom a ktorá sama môže byť predmetom konania tohto alebo iného súdu alebo iného konania45. 
Ide teda o otázku, ktorej posúdenie (ak nie je sama predmetom konania) nemôže byť vyjadrené formou výroku, ale 
nutne sa vždy prejaví v spôsobe rozhodnutia o žalobe vo veci samej a v odôvodnení rozhodnutia, pretože jej 
vyriešenie v konaní je pre rozhodnutie veci nevyhnutné.“46 

V tejto súvislosti je však nutné zodpovedať otázku posúdenia záväznosti prejudiciálnej otázky súdom 
pre iné orgány. Na základe nemožnosti vydania meritórneho rozhodnutia o posúdenej prejudiciálnej otázke 
súdom môžeme dospieť k záveru, že toto posúdenie nebude pre orgán, ktorý má inak o prejudiciálnej otázke 
rozhodovať, záväzné. V praxi však často dochádza k situáciám, kedy si príslušný orgán prevezme do výroku 
svojho rozhodnutia práve záver vyjadrený v odôvodnení rozhodnutia súdu o predloženej prejudiciálnej otázke. 
Ak totiž orgán, ktorý má právomoc rozhodovať o prejudiciálnej otázke súhlasí s prejudiciálnym posúdením 
otázky súdom, neexistuje dôvod prečo by tak učiniť nemohol. 

Pokiaľ ide o záväznosť na strane súdu pri tzv. „vyriešenej“ prejudiciálnej otázke (viď podkapitola 2.1), 
tzn. pri otázke, o ktorej už bolo právoplatne rozhodnuté príslušným orgánom, tu rozlišujeme na základe dikcie 
zákona dve situácie. Ad 1) pôjde o prípad § 193 CSP, kedy je súd viazaný penzom rozhodnutí vymedzených 
v uvedenom ustanovení. Ad 2) pôjde o iné rozhodnutia, ktoré nadobudli právoplatnosť. V takom prípade súd 
na už existujúce rozhodnutie prihliadne, avšak nebude rozhodnutím viazaný. Pre súd nebude existovať 
prekážka, ktorá by súdu bránila sa od takého rozhodnutia odchýliť. 

 
4 PRÁVNE NÁSLEDKY ROZDIELNEHO POSÚDENIA PREJUDICIÁLNEJ OTÁZKY 

Ako sme spomenuli vyššie, existujú rôzne spôsoby vysporiadania sa s prejudiciálnou otázkou. Jedným 
zo spôsobov je v zmysle § 194 CSP prejudiciálne posúdenie otázky súdom, o ktorej rozhodovanie patrí do 
právomoci iného orgánu. Súd môže tak bez problémov učiniť, nakoľko toto posúdenie nezakladá prekážku rei 
iudicatae a nič nebráni príslušnému orgánu, aby sám inicioval konanie vo veci. Posúdenie prejudiciálnej otázky 
súdom sa následne vyjadrí v odôvodnení rozhodnutia. V praxi je bežné, že po takomto predbežnom posúdení 
súdom príslušný orgán prevezme takéto odôvodnenie do svojho výroku rozhodnutia. Avšak problém sa objaví 
v situácii, ak dôjde k rozdielnemu posúdeniu prejudiciálnej otázky. Ide predovšetkým o dôsledky, ktoré takéto 
rozdielne posúdenie spôsobuje. V uvedenom prípade následne prichádza možnosť oprávnených subjektov 
využiť mimoriadny opravný prostriedok, a to obnovu konania podľa Civilného sporového poriadku. V Civilnom 
sporovom poriadku nachádzame úpravu obnovy konania v § 397 a nasl. V našom prípade je nutné sa zamerať 
na samotný pojem obnovy konania, podmienky jej prípustnosti, subjekty oprávnené podať žalobu na obnovu 
konania, ako i lehotu na podanie návrhu.  

Obnova konania je špecifickým mimoriadnym opravným prostriedkom, nakoľko pozostáva z dvoch fáz. 
„V prvej z nich (iudicium rescindens) súd skúma, či je obnova konania procesne prípustná. Druhá fáza (iudicium 
rescissorium) predstavuje nové prerokovanie a rozhodnutie vo veci. Procesná prípustnosť tohto mimoriadneho 
opravného prostriedku je podmienená tým, že ten, kto navrhuje obnovu konania, nemal žiadny podiel na tom, že 
sa v pôvodnom konaní nemohli použiť skutočnosti, rozhodnutia alebo dôkazy, prípadne že sa nemohli vykonať 
dôkazy.“47 

Pri obnove konania musia byť taktiež splnené objektívne i subjektívne podmienky prípustnosti. Medzi 
objektívne podmienky môžeme zaradiť: ad 1) dôvod obnovy podľa § 397 CSP, ad 2) zmenu alebo zrušenie 
rozhodnutia nie je možné dosiahnuť inak a ad 3) dodržanie lehoty. Subjektívnou podmienkou prípustnosti je 
oprávnený subjekt na podanie žaloby na obnovu konania, ktorým je v zmysle Civilného sporového poriadku 
strana, ktorá v konaní nemala úspech, intervenient, ktorý tvoril so stranou nerozlučné spoločenstvo 
a prokurátor, ak sa konanie začalo jeho žalobou alebo do konania vstúpil.  

Pokiaľ ide o lehotu, tá sa skladá ako zo subjektívnej, tak i z objektívnej lehoty, pričom subjektívna lehota 
plynie v rámci objektívnej. Subjektívna lehota je stanovená na 3 mesiace a plynie od okamihu, od ktorého sa 

                                                 
45 Rozsudok Najvyššieho súdu ČR zo dňa 29. júna 2006, sp. zn. 33 Odo 1031/2005. 
46 Rozsudok Najvyššieho súdu ČR zo dňa 11. júna 2009, sp. zn. 23 Odo 1454/2009. 
47 Uznesenie Najvyššieho súdu SR zo dňa 11. augusta 2011, sp. zn. 3 Cdo 98/2011. 
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oprávnený subjekt mohol dozvedieť o dôvode obnovy alebo odo dňa, kedy tento dôvod mohol uplatniť. 
Objektívna lehota je 3 roky a plynie od právoplatnosti rozhodnutia, ktoré je žalobou na obnovu konania 
napádané.  

Dôvody obnovy konania nachádzame upravené v § 397 CSP písm. a) až f). V prípade rozdielneho 
posúdenia prejudiciálnej otázky prichádza do úvahy dôvod podľa písm. a), tzn. „sú tu skutočnosti, rozhodnutia 
alebo dôkazy týkajúce sa strán a predmetu pôvodného konania, ktoré ten, kto podal žalobu na obnovu konania, 
bez svojej viny nemohol použiť v pôvodnom konaní, ak môžu privodiť pre neho priaznivejšie rozhodnutie vo veci“48. 
V uvedenom paragrafe je možné vidieť, že okrem skutočností a dôkazov môže ísť aj o rozhodnutia. Nastáva 
však polemika, prečo sú v zákone uvedené skutočnosti i rozhodnutia, nakoľko nepochybne je možné 
rozhodnutia podradiť pod skutočnosti. Avšak pri rozdielnom posúdení prejudiciálnej otázky je dôvod žaloby na 
obnovu konania postavený na samotnom vydanom rozhodnutí a nie na skutočnostiach z neho vyplývajúcich. 
V zásade pôjde o viaceré prípady rozhodnutí, keďže pri posudzovaní prejudiciálnej otázky je buď súd viazaný 
rozhodnutím iného orgánu, vo veci už bolo vydané rozhodnutie a súd z neho vychádza, resp. naňho prihliadne 
alebo pôjde o neskoršie rozhodnutie príslušného orgánu, ktorý rozhodol o prejudiciálnej inak ako súd 
v pôvodnom konaní.  

Uvedené nám vyplýva i z judikatúry: „Dôvodom na povolenie obnovy konania v zmysle ustanovenia § 228 
ods. 1 písm. a) OSP (§ 397 písm. a) CSP) môže byť neskoršie rozhodnutie príslušného orgánu, ktoré odchýlne rieši 
prejudiciálnu otázku, ak išlo o prípad, v ktorom bol súd pri pôvodnom rozhodovaní viazaný rozhodnutím iného 
orgánu, alebo o prípad, v ktorom súd pri svojom rozhodovaní vychádzal z rozhodnutia vydaného skôr príslušným 
orgánom. Takisto môže byť dôvodom obnovy konania rozhodnutie príslušného orgánu o predbežnej otázke, ak išlo 
o prípad, v ktorom súd sám v súlade s § 135 ods. 2 OSP (§ 194 ods. 1 CSP) vyriešil predbežnú otázku, pretože 
vychádzal zo zistenia, že o tejto otázke príslušný orgán dosiaľ nerozhodol, ak sa potom zistí, že tento príslušný 
orgán svojim kedykoľvek vydaným rozhodnutím vyriešil uvedenú otázku odchylne.“49 

Summa summarum, z predmetného rozhodnutia nám vyplýva, že súd si prejudiciálnu otázku posúdil 
sám, nakoľko príslušný orgán o nej doposiaľ nerozhodol, tzn. že nemal k dispozícii rozhodnutie, ktorým by bol 
inak viazaný, resp. mal z takého rozhodnutia vychádzať. Následne sa zistí, že príslušný orgán vydal rozhodnutie 
avšak si prejudiciálnu otázku posúdil inak. V takom prípade bude dôvodom podľa § 397 písm. a) CSP 
rozhodnutie príslušného orgánu, t. j. rozhodnutie vydané po skončení pôvodného konania, ako i rozhodnutie 
súdu, ktoré vydal v pôvodnom konaní. V prípade viazanosti rozhodnutím alebo skôr vydaného rozhodnutia 
pôjde o situáciu, ak si neskôr príslušný orgán posúdi inak rovnaké okolnosti, ktoré už vyriešené boli. 

 
5 ZÁVER 

V predkladanej práci sme sa snažili poukázať na význam prejudiciálnej otázky v civilnom procese 
v spojitosti so záväznosťou ako materiálnou stránkou právoplatnosti rozhodnutia. V úvode práce sme si 
vymedzili základne hypotézy, a to, či prejudiciálna otázka obsiahnutá  v odôvodnení súdneho rozhodnutia 
netvorí prekážku rei iudicatae pre neskoršie rozhodnutie súdu a či pre záväznosť skoršieho rozhodnutia je 
právne relevantné, že otázka, o ktorej sa v ňom rozhodlo, bola priamym predmetom sporu a súd teda o nej 
rozhodol vo výroku rozhodnutia. Na základe štúdia odborných výstupov a analýzy judikatúry sme sa v práci 
snažili identifikovať, kedy je prejudiciálna otázka spôsobilá tvoriť prekážku právoplatne rozhodnutej veci a kedy 
naopak nie.  

Na priblíženie problematiky sme sa v prvej kapitole zamerali na vymedzenie teoretických východísk, 
ktoré sa týkajú prejudiciálnej otázky, otázok spôsobilých na prejudiciálne posúdenie a právoplatnosti, ako i na 
vzájomnú prepojenosť prejudiciality a právoplatnosti.  

Druhá časť práce je venovaná vymedzeniu prejudiciálnej otázky v kontexte aktuálnej právnej úpravy 
Civilného sporového poriadku so zreteľom na viazanosť súdu rozhodnutiami iných orgánov, predloženie 
prejudiciálnej otázky inému orgánu, následky takého predloženia, ako i na záväznosť posúdenia prejudiciálnej 
otázky. 

Poslednú časť práce tvoria právne následky, ktoré nastanú, ak je prejudiciálna otázka posúdená odlišne.  
Za zásadné pre posúdenie nami analyzovaných otázok  považujeme za nevyhnutné uvedomiť si význam 

vymedzenia predmetu sporu, keďže i od tejto skutočnosti záleží, či prejudiciálna otázka bude alebo naopak 
nebude tvoriť prekážku právoplatne rozhodnutej veci. Na základe judikatúry vymedzenej v práci môžeme 
dospieť k záveru, že zatiaľ čo nami stanovená prvá hypotéza práce predstavuje situáciu, kedy je prejudiciálna 

                                                 
48 § 397 písm. a) zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov.  
49 R 2/1983. 
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otázka obsiahnutá len v odôvodnení rozhodnutia, tzn., že samotná otázka nie je predmetom sporu a nebude 
tvoriť prekážku právoplatne rozhodnutej veci, v druhej hypotéze prejudiciálna otázka bude tvoriť prekážku 
právoplatne rozhodnutej veci, nakoľko je priamym predmetom sporu.  

Záverom môžeme konštatovať, že určenie toho, o čom a v akom rozsahu súd koná a rozhoduje, má 
vyznám nie len s ohľadom na priebeh konania, ale v zásade kladie v zmysle princípu právnej istoty aj kategorické 
požiadavky na materiálne aj formálne náležitosti na rozhodnutie súdu, ako procesný úkon, ktorý má zásadné 
právne následky. 
. 
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Abstract: The main focus of the present paper is the confiscation of assets constituted by profits from criminal 
activities. It is crucial to point out the legal situation in the Slovak Republic and the recent changes made in this 
area. I will focus more closely on the individual assets confiscating institutions, brought about by the 
novelisation of the Criminal Procedure Code, while also addressing those already present in this Code. 
Meanwhile, I will as well concentrate on individual sanctions and protective measures aiming at ensuring 
permanent deprivation of illegally gained assets. The aim of the present paper is to identify the reasons for the 
adoption of the new legal regulation and to make an attempt at determining its presumable success in legal 
practice. Furthermore, I will account for a newly created organ, the Confiscated Assets Management Office. 
The main goal of this paper is to report on the means available to the law enforcement authorities in their 
struggle against illegally gained assets. 
 
Abstrakt: Hlavnou témou tejto práce je zaisťovanie majetku predstavujúceho výnosy pochádzajúce z trestnej 
činnosti. Je pritom nutné poukázať na právny stav, ktorý v podmienkach SR v tejto oblasti bol a aké zmeny v 
ňom nastali. Bližšie sa budem venovať jednotlivým zaisťovacím inštitútom, ktoré priniesla novelizácia 
Trestného poriadku, avšak neopomeniem ani inštitúty, ktoré v tomto kódexe už boli. Rovnako tak budem 
značnú pozornosť venovať aj jednotlivým trestom a ochranným opatreniam, ktoré majú zabezpečiť trvalé 
odňatie nelegálne nadobudnutých výnosov. Cieľom je pri tom poukázať na dôvody prijatia novej právnej úpravy 
a taktiež sa pokúsiť vysloviť predpoklad úspešnosti jej využitia v aplikačnej praxi. Ďalej sa v tejto práci osobitne 
zameriavam na nový orgán a síce Úrad pre správu zaisteného majetku. Snahou je podať ucelený obraz 
nástrojov, ktoré majú orgány činné v trestnom konaní k dispozícii na boj proti nelegálne získaným majetkom. 
 
Key words: Confiscating institutes, Confiscated Assets Management Office, Assets from criminal activities, 
Confiscation of assets, Legalisation of assets from criminal activities. 
 
Kľúčové slová: Zaisťovacie inštitúty, úrad pre správu zaisteného majetku, výnosy pochádzajúce z trestnej 
činnosti, konfiškácia výnosov, legalizácia výnosov z trestnej činnosti. 
 
1 ÚVOD 
 Na úvod by som rád zdôraznil dôležitosť tejto problematiky najmä v zmysle dosahovania spravodlivosti 
voči tým, ktorí svojim konaním hrubo zasiahli do zákonom chránených záujmov a zadovážili tým sebe alebo 
iným neprimerané majetkové zisky a výhody. Spoločnosť je traumatizovaná rôznymi kauzami, v ktorých aj 
napriek dosiahnutiu odsúdenia alebo iného primeraného trestu páchateľa, nebola v konečnom dôsledku 
dosiahnutá plná satisfakcia. V právnom poriadku SR dlho absentoval funkčný nástroj, ktorým by bolo možné 
zaistiť majetok za účelom jeho konfiškácie. Z toho dôvodu sa v tejto práci nevenujem inštitútom určených 
na zaisťovanie majetkov ako dôkazných prostriedkov na účely dokazovania viny alebo neviny obvineného. 
V posledným rokoch sme boli často svedkami ako sa množstvo závadových osôb dostalo k obrovským 
majetkom, ktorých však de iure neboli vlastníkmi, ale boli prepísané na rodinných príslušníkov alebo iné blízke 
osoby. Inštitúty a nástroje, ktorých úlohou bolo zabraňovať takejto skrivodlivosti sa v praxi ukázali ako bezzubé. 
Práve tieto skutočnosti vo svojej podstate predstavujú materiálne pramene práva, slúžiace k vzniku nových 
právnych predpisov a právnych úprav s cieľom zamedziť takémuto konaniu. Formálnym prameňom, ktorý má 
odpovedať na túto výzvu je zákon č. 312/2020 o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného 
majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Aj napriek faktu, že platí zásada zákazu retroaktivity, 
vplyvom ktorej nebude možné dosiahnuť u predošlých prípadov už spomínaný cieľ,  je dôležité aby sa viac 

                                                 
1 Tento príspevok bol prezentovaný ako študentská vedecká odborná práca v rámci XII. ročníku ŠVOČ na PraF UK. Konzultantom 
práce ŠVOČ bol doc. JUDr. Marek Kordík, LL.M., PhD. 
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v budúcnosti neopakovali. Význam zaistenia a konfiškácie majetku nemožno chápať iba v zmysle trestania 
páchateľa za jeho protispoločenské správanie, vďaka ktorému sa k takýmto majetkom bol schopný dostať. Je 
nutné si uvedomiť aj fakt, že odčerpanie týchto prostriedkov, má značný vplyv aj na budúcu možnú trestnú 
činnosť a to či už páchateľa alebo jemu blízke osoby. Zaistenie predstavuje v podmienkach právneho poriadku 
SR pomerne široko chápaný pojem, ktorý v sebe zahŕňa rozsiahly súbor zaisťovacích inštitútov. V prvom rade 
možno chápať tento inštitút ako prostriedok zabezpečovania dôkazných prostriedkov a to či už v rámci 
trestného konania alebo mimo neho. Tie majú primárne slúžiť v procese dokazovania na účely náležitého 
zistenia skutkového stavu a objasniť tak spáchaný trestný čin, zistiť jeho páchateľa, ktorému súd následne uloží 
spravodlivý a zákonný trest. Pre účely tejto práce však budem rozoberať zaisťovacie inštitúty, ktoré slúžia na 
odčerpanie výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti.  
 
 
2 ZÁKLADNÉ POJMY 

Kľúčovým pre túto prácu je zákon č. 312/2020 Z. z. z 21. októbra 2020 o výkone rozhodnutia o zaistení 
majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej pre účely tejto práce 
budem používať už iba označenie - „zákon č. 312/2020“. 
 
2.1 §233 Legalizácia výnosov z trestnej činnosti 

Jednotlivé znaky skutkovej podstaty tohto trestného činu sú uvedené v ods. 12 a 2.3 . Pokladám za 
dôležité zdôrazniť, že : „Legalizácia výnosu z trestnej činnosti je dôsledkom páchania inej, spravidla organizovanej 
a veľmi rôznorodej trestnej činnosti, na ktorú bezprostredne nadväzuje. Aby sa takto získaný výnos z trestnej 
činnosti mohol ďalej legálne používať, je potrebné ho zlegalizovať, aby sa zakryl jeho zdroj resp. pôvod v trestnej 
činnosti.“ Legálna definícia výnosu síce absentuje, ale môžeme ňou chápať najrôznejší druh vecí : „Pod pojmom 
vec, ktorá je výnosom z trestnej činnosti sa rozumie akýkoľvek ekonomický prospech plynúci z trestnej činnosti. 
Môže ísť o výnos akéhokoľvek druhu, či už vo finančnom vyjadrení alebo ako vec, hnuteľná alebo nehnuteľná, 
právne dokumenty, či nástroje potvrdzujúce vlastnícke právo k určitej veci, alebo podiel na tomto vlastníctve a 
pod..“4 
 
2.2 Zaisťovanie výnosov 

Slovenská právna úprava neposkytuje legálnu definíciu pojmu zaistenie alebo konfiškácia majetku resp. 
výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Na jednoznačné porozumenie týmto dvom pojmom nám však 
môže slúžiť  Dohovor Organizácie Spojených národov proti korupcii, ktorého je SR signatárom. Podstatou 
rozdielu medzi týmito dvomi pojmami je časová dĺžka zaistenia majetku. Kým podľa čl. 2 písm. f) – „"zmrazenie" 
alebo "zaistenie" je dočasný zákaz presunu, premeny, nakladania alebo pohybu majetku, dočasné prevzatie takého 
majetku do úschovy alebo vykonávanie kontroly nad ním na základe príkazu vydaného súdom alebo iným 
príslušným orgánom“. Pojem konfiškácia je následne definovaný podľa čl. 2 písm. g) ako – „"zhabanie", ktoré v 
príslušných prípadoch zahŕňa aj prepadnutie, je konečné odňatie majetku na základe príkazu súdu alebo iného 
príslušného orgánu.“5 V našom právnom poriadku teda pôjde o tresty podľa §32 d), e),  f)6 a ochranné opatrenia 
podľa §33 e), f)7 TZ.  

Pre účely tejto práce budem teda rozlišovať jednak zaisťovacie inštitúty v zmysle procesných 
prostriedkov na dočasné zaistenie výnosov z trestnej činnosti za účelom ich neskoršej konfiškácie. 
A prostriedky trvalého odňatia - tresty a ochranné opatrenia, ktorých účelom je zhabanie alebo prepadnutie 

                                                 
2 Znenie § 233 ods. 1 Trestného zákona : „Kto nadobudne, prechováva alebo užíva vec, ktorá je výnosom z trestnej činnosti spáchanej inou 
osobou na území Slovenskej republiky alebo v cudzine, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov.“ 
3 Znenie § 233 ods. 2 Trestného zákona : „Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá ten, kto a) ukryje, na seba alebo iného prevedie vec, ktorá je 
výnosom z trestnej činnosti spáchanej na území Slovenskej republiky alebo v cudzine, b) zmení povahu veci, ktorá je výnosom z trestnej 
činnosti spáchanej na území Slovenskej republiky alebo v cudzine, založí ju alebo s ňou inak nakladá v úmysle umožniť sebe alebo inému 
uniknúť trestnému stíhaniu, trestu alebo ochrannému opatreniu alebo ich výkonu, alebo c) zatají existenciu veci, ktorá je výnosom z trestnej 
činnosti spáchanej na území Slovenskej republiky alebo v cudzine, najmä tým, že zatají jej pôvod v trestnej činnosti, jej umiestnenie alebo 
vlastnícke právo alebo iné právo k nej.“ 
4 NR SR. Vládny návrh zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov : Dôvodová správa [online]. Bratislava, 2020, 36 s. [cit. 2021-02-07]. Dostupné na: 
https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=482301 
5 Oznámenie č. 434/2006 Z. z. DOHOVOR Organizácie Spojených národov proti korupcii  
6 Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon: d) peňažný trest, e) trest prepadnutia majetku, f) trest prepadnutia veci 
7 Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon: e) zhabanie veci, f) zhabanie časti majetku. 
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daných výnosov. Zákon č. 312/2020 rozširuje katalóg inštitútov pre zaistenie výnosov pochádzajúcich z trestnej 
činnosti, zavedením jednak zaisťovacích inštitútov používaných mimo trestného konania.8 Ale najmä novelizuje 
TP, v ktorom zavádza viacero nových zaisťovacích inštitútov, ktoré sa využívajú v rámci trestného konania 9 
a novelizuje taktiež TZ, kde zavádza nové ochranné opatrenie. 

 
3 ZAISŤOVACIE INŠTITÚTY V RÁMCI TRESTNÉHO KONANIA 
 
3.1 Dôvody 

Ako nedostatočná sa ukázala právna úprava zaisťovacích inštitútov, ktorá neposkytovala efektívne 
prostriedky pre zaisťovanie výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Konkrétne čísla uvádza NHR10 a tie 
naozaj nie sú uspokojivé : „Zo štatistických údajov vyplýva, že príslušné orgány zaistili len 12,24 % z objemu v 
trestnom stíhaní identifikovanej hodnoty legalizovaného majetku.“11 a to je naozaj iba zlomok legalizovaných 
výnosov. V predchádzajúcej úprave Trestného poriadku mali OČTK dostupné na zaisťovanie výnosov z trestnej 
činnosti za účelom ich konfiškácie inštitúty definované v §91 - Odňatie veci, §95 – zaistenie peňažných 
prostriedkov a §96 – zaistenie zaknihovaných cenných papierov. Tieto sa však v praxi ukázali ako nie celkom 
dostačujúce : „Trestný poriadok poskytuje širokú škálu nástrojov zaistenia majetku, ale s niektorými zaisťovacími 
prostriedkami sú spojené aplikačné problémy.“ Ako to podstatné, čo je potrebné zmeniť v tejto oblasti NHR 
menuje : „Nie je možné zaisťovať majetok tretích strán, okrem majetku páchateľa, ktorý sa zmiešal s majetkom 
tretej strany. Tiež nie je možné zaistiť ani náhradnú hodnotu.“12 A preto, že úspešné zaistenie výnosov, ktoré boli 
získané rôznorodou trestnou činnosťou je primárnou podmienkou dosiahnutia cieľa, ktorým má byť trvalá 
konfiškácia daných výnosov, tak sa vláda SR vo svojom akčnom pláne zaviazala, že : „na základe požiadavky 
ministra spravodlivosti a v spolupráci s ministerkou vnútra a ministrom financií zabezpečiť analýzu problematiky 
konečného odoberania výnosov z trestnej činnosti alebo nelegálneho nadobudnutia majetku, následne prijať 
primerané opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.“13Výsledkom dlhotrvajúcich snáh bolo teda prijatie 
zákona č. 312/2020, ktorý v rámci novelizácie Trestného poriadku nanovo upravuje štvrtý diel prvej časti štvrtej 
hlavy Trestného poriadku.  
 
3.2 Štvrtý diel 

V tejto časti by som chcel priblížiť zmeny, ktoré nastali vplyvom prijatia novej právnej úpravy v štvrtom 
diely TP. Na oko najzreteľnejšia zmena bola prijatá v názve a systematike samotného dielu, ktorý bol 
premenovaný z pôvodného „Vydanie, odňatie a prevzatie veci, uchovanie a vydanie počítačových údajov“ na 
„Zaistenie vecí dôležitých pre trestné konanie“. Ide o zmenu prijatú za účelom, ktorým je primárne rozlíšenie 
dvoch obsahovo rozdielnych režimov zaistenia vecí. Tým prvým je zaistenie vecí slúžiacich na účely 
dokazovania a práve pod týmto názvom sa jednotlivé inštitúty koncentrujú v druhom oddiely štvrtého dielu. 
Tým druhým je teda režim zaistenia nástrojov a výnosov z trestnej činnosti, ktoré de facto predstavujú veci, 
a účelom zaistenia je ich prepadnutie. Nachádzame ich v treťom oddiely, ktorý nesie názov „Zaistenie nástrojov 
trestnej činnosti a výnosov z trestnej činnosti“. Dôvodom prečo k takémuto deleniu dochádza bola povinnosť 
SR transponovať čl. 8 smernice 2014/42/EÚ, z ktorej vyplýva požiadavka, aby dotknutá osoba, ktorej majetok 
bol zaistený, vedela z akého dôvodu sa taký príkaz vydal. Napokon to prináša to aj lepší prehľad v zhustenom 
katalógu inštitútov, ktorý bol rozšírený o viaceré nové zaisťovacie inštitúty.14 
 
 
 

                                                 
8 Zákon č. 312/2020 Z. z. o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
: § 7 Zisťovanie a zaisťovanie hnuteľných vecí, § 8 Zisťovanie a zaisťovanie cenných papierov, zaknihovaných cenných papierov a 
peňažných prostriedkov, § 9 Zisťovanie a zaisťovanie nehnuteľností 
9 Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok : § 96a Zaistenie nehnuteľnosti, § 96c Zaistenie majetkovej účasti v právnickej osobe, § 96d 
Zaistenie virtuálnej meny, § 96e Zaistenie inej majetkovej hodnoty, § 96f Zaistenie hnuteľnej veci, § 96g Zaistenie náhradnej hodnoty 
10 Národné hodnotenie rizika legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu 
11 Národné hodnotenie rizika legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu [online]. 55 s. [cit. 2021-02-07]. Dostupné 
na: https://www.minv.sk/swift_data/source/policia/fsj/SNV.pdf 
12  Národné hodnotenie rizika legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu [online]. s. 89. [cit. 2021-02-07]. 
13 UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 207 zo 7. mája 2019 k Akčnému plánu boja proti legalizácii príjmov z trestnej 
činnosti, financovaniu terorizmu a financovaniu rozširovania zbraní hromadného ničenia na obdobie rokov 2019 - 2022 
14 NR SR. Vládny návrh zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku ... : Dôvodová správa [online]. Bratislava, 2020, 52 s. [cit. 2021-
02-07]. 
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3.3 Spoločné znaky 
Ak si zhrnieme dokopy jednotlivé znaky a princípy, na ktorých sú budované nižšie uvedené inštitúty 

dostaneme ucelený obraz, ktorý nám umožní lepšie pochopiť výhody, ktoré novelizácia prináša. Ako uvádza 
zákonodarca k novelizácii TP : „Precizujeme právnu úpravu doplnením špecifických zaisťovacích inštitútov vo 
vzťahu k zaisteniu nehnuteľnosti, zaisteniu majetkovej účasti v právnickej osobe (napr. obchodného podielu), 
zaisteniu inej majetkovej hodnoty, zaisteniu virtuálnej meny, zaisteniu náhradnej hodnoty.“15  

Prvým spoločným menovateľom všetkých inštitútov je to, že sú koncipované v princípe rovnako ako 
zaistenie peňažných prostriedkov a síce, že ich bude možné využívať už pred vznesením obvinenia. To 
znamená, že vydanie príkazu na zaistenie nie je viazané na procesné postavenie obvineného. Prokurátor bude 
môcť dokonca vydať príkaz na zaistenie aj pred začatím trestného stíhania (v prípadoch kedy hrozí reálne 
nebezpečenstvo, že zaistenie bude neskôr účelovo znemožnené), musí však byť splnená podmienka, že : „Taký 
príkaz musí najneskôr do 48 hodín potvrdiť sudca pre prípravné konanie, inak stráca platnosť.“16. Zákonodarca 
odôvodňuje prijatie tejto úpravy ako potrebné najmä z dôvodu : „Úpravou riešime situácie, kedy sa páchateľ v 
medzičase od začiatku vyšetrovania po vznesenie obvinenia účelovo zbavoval majetku.“17 Ako dobre vieme takýto 
scenár sa pravidelne objavoval v prípadoch, kedy voči podozrivému ešte nebolo vznesené obvinenie, a tak mal 
dostatok času na účelové zbavovanie sa majetku.  

S týmto úzko súvisí aj ďalší spoločný znak, ktorý je podľa môjho názoru jedným z najdôležitejších a síce, 
že ak sú OČTK známe skutočnosti, ktoré naznačujú, že daný majetok je pravdepodobne výnosom z trestnej 
činnosti a pritom nemusí ísť priamo o osobu obvineného, ale existuje súvislosť s vyšetrovaným trestným činom, 
možno tento majetok zaistiť. Úlohou je, aby aj v prípadoch kedy sa podozrivému/obvinenému podarilo previesť 
svoj majetok na iné osoby, tak bude taký majetok možné zaistiť a neskôr skonfiškovať. 18 

Ďalej, na to aby sa zamedzilo aj iným spôsobom, ktorými sa mohol podozrivý zbavovať svojho majetku 
je nutné zavedenie absolútnej prednosti zaisťovacích inštitútov v trestnom konaní pred inými zaisťovacími 
inštitútmi, ako je napr. záložné právo, exekúcie, konkurz a pod. „Nebude tak možné fiktívnymi pohľadávkami 
zmenšovať majetok pochádzajúci z trestnej činnosti. Zamedzí sa tak napríklad situáciám, kedy si páchateľ 
trestného činu, ktorý zistí, že sa „niečo ide diať“, zriadi povedzme záložné právo na nehnuteľnosť, začne si cez 
fiktívnu pohľadávku toto záložné právo uplatňovať a zoberie si vlastne takýmto spôsobom späť ten dom, ktorý je z 
„čiernych“ peňazí.“19 Táto dôležitá skutočnosť, je vyjadrená v §98a ods.1. TP.20 

Taktiež je spoločnou črtou, že predmet zaistenia v jednotlivých zaisťovacích inštitútoch je zaistený na 
neurčitú dobu, trvá až do právoplatného rozhodnutia súdu alebo dovtedy kým nepominú dôvody zaistenia. 
Úlohou prokurátora a súdu je v každom štádiu trestného konania skúmať, či dôvody pre, ktoré bol daný majetok 
zaistený stále trvajú. Ak sa dospeje k záveru, že pominuli napr. z dôvodu zistenia, že daný majetok bol 
nadobudnutý legálnym spôsobom, tak v takom prípade vydá predseda senátu a v prípravnom konaní 
prokurátor bezodkladne príkaz na zrušenie zaistenia.21 
Ako posledné uvediem, že ak je v trestnom konaní potrebné zaistiť istý druh majetku na zabezpečenie nároku 
poškodeného na náhradu škody, ktorý je predmetom jedného zo zaisťovacích inštitútov, tak sa postupuje 
primerane podľa odsekov príslušného zaisťovacieho inštitútu.  
Už spomenuté znaky predstavujú spoločný základ, na ktorom sú jednotlivé inštitúty budované, avšak 
predmetom každého z nich je iný druh majetku, a preto sa budem ďalej venoval špecifikám a osobitostiam, 
ktoré ich odlišujú.  
 

                                                 
15 MS SR. Poslanci definitívne schválili efektívnejšie zaisťovanie majetku aj nové trestné činy prikrmovania a ohýbania práva [online]. 
Bratislava, 2020 [cit. 2021-02-08].  
Dostupné na: https://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=2969 
16 Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok. § 95 ods. 2 TP  
17 NR SR. Vládny návrh zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku ... : Dôvodová správa [online]. Bratislava, 2020, 52 s. [cit. 2021-
02-07]. 
18 ČENTÉŠ, Jozef a kol. Trestný poriadok : Veľký Komentár. 4.vyd. Bratislava: Eurokódex, 2019. 1038 s. ISBN 978-80-8155-087-4 
19 MS SR. Poslanci definitívne schválili efektívnejšie zaisťovanie majetku aj nové trestné činy prikrmovania a ohýbania práva [online]. 
Bratislava, 2020 [cit. 2021-02-08].  
Dostupné na: https://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=2969 
20 Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok. Podľa §98a ods. 1 : „Práva tretích osôb k majetku, veciam alebo iným majetkovým hodnotám 
zaisteným podľa tohto dielu možno uplatňovať podľa osobitných predpisov. So zaisteným majetkom, vecou alebo inou majetkovou hodnotou 
možno v rámci výkonu rozhodnutia, výkonu záložného práva, exekúcie alebo konkurzného konania nakladať len s predchádzajúcim 
písomným súhlasom predsedu senátu a v prípravnom konaní prokurátora; to platí aj pre výkon záložného práva“ 
21 ČENTÉŠ, Jozef a kol. Trestný poriadok : Veľký Komentár. 4.vyd. Bratislava:  Eurokódex, 2019. 308-311 s. ISBN 978-80-8155-087-4 
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3.4 Inštitúty 
 
3.4.1 § 95 Zaistenie peňažných prostriedkov 

Jeden z pôvodných inštitútov, ktorý upravuje postup, ak sú pri vyšetrovaní trestných činov zistené 
skutočnosti, ktoré nasvedčujú tomu, že peňažné prostriedky, a to či už na účte v banke, pobočke zahraničnej 
banky (vrátane príslušenstva teda – úrokov alebo poplatkov..) alebo peniaze v pokladnici, v hotovosti, sú 
výnosmi z trestnej činnosti, majú ich OČTK povinnosť zaistiť. Koncepcia, na ktorej je tento inštitút budovaný, 
teda jednotlivé znaky, ktoré som už menoval, sa v aplikačnej praxi ukázala ako účinná a efektívna. To je dôvod, 
prečo aj novozavedené inštitúty sú koncipované rovnako a myslím, že už to samo o sebe hovorí o význame 
a dôležitosti tohto inštitútu v našom právnom poriadku. Jedná sa teda o významný nástroj, ktorý majú OČTK 
už dlhšie k dispozícii a vďaka ktorému je možné úspešne zaisťovať peňažné prostriedky v rôznych formách. 
Taktiež jeho dôležitosť vnímam aj vo vzťahu k boju proti páchaniu trestnej činnosti z hľadiska toho, že peňažné 
prostriedky predstavujú základný výnos nelegálnych aktivít, a až následne sa vo väčšine prípadov 
pretransformujú, teda legalizujú, do iných foriem. A preto úspešnosť ich zaistenia ešte v „prvotnej fáze“ zvyšuje 
šancu, aby boli neskôr riadne skonfiškované. Zaistenie sa však nevzťahuje podľa ods. 4 na tie peňažné 
prostriedky, ktoré sú potrebné na uspokojovanie nevyhnutných životných potrieb jednak – obvineného 
a osoby, ktorej boli zaistené alebo osoby, o ktorú majú spomínané subjekty povinnosť starať sa. Je to 
samozrejme logické, keďže môže prísť k situácii (aj keď extrémnej), že veľká väčšina peňažných prostriedkov 
bola nadobudnutá nelegálne. Ak by v takom prípade boli zaistené všetky en bloc, uvedené osoby, ktoré sú 
odkázané, by de facto nemali z čoho žiť a to by odporovalo samotným základným právam, ktoré garantuje 
Ústava SR. Taktiež ak podľa výsledku dokazovania v prípravnom konaní je nepochybné, že zaistené peňažné 
prostriedky na ďalšie konanie nie sú potrebné, vrátia sa vlastníkovi, ak si v trestnom konaní uplatnil nárok na ich 
vrátenie. Samozrejme, že nie všetky zaistené peňažné prostriedky, o ktorých sa predpokladalo, že sú výnosmi 
z trestnej činnosti, aj reálne musia predstavovať také výnosy (poprípade, že to nebolo preukázané). V takom 
prípade je nutné, aby po uplatnení nároku, boli vrátené. 22 23  
 
3.4.2 § 96 Zaistenie zaknihovaných cenných papierov 

Ďalší z pôvodných inštitútov, ktorý upravuje postup pri tom, keď sa pri vyšetrovaní trestného činu zistia 
skutočnosti, ktoré nasvedčujú tomu, že cenný papier je výnosom z trestnej činnosti, je nutné pozastaviť právo 
nakladať s daným cenným papierom. Má sa tým samozrejme zabrániť jeho účelnému prevedeniu alebo inému 
spôsobu znemožnenia ho riadne zaistiť. Zaknihované cenné papiere, teda tie, ktorých záznam sa nachádza 
v centrálnej evidencii a nemajú fyzickú podobu, predstavujú špecifický druh majetku. Inštitút, je budovaný na 
rovnakých znakoch ako predošlý, ale to čím sa odlišuje od ostatných je fakt, že zaknihované cenné papiere 
nemajú osoby fyzicky u seba, ale ako som spomínal, ich záznamy sú uložené v centrálnom depozitári cenných 
papierov. Ide skôr o postup podobný ako pri zaisťovaní peňažných prostriedkov na účte v banke. Je preto 
pochopiteľné, aby bol postup pri ich zaisťovaní upravený samostatne, z dôvodu, že je nutná spolupráca 
s centrálnym depozitárom. Na to aby sa zabezpečilo riadne zaistenie musí príkaz „okrem všeobecných náležitostí 
musí obsahovať jednoznačnú identifikáciu majiteľa cenného papiera a náležitosti podľa predpisov o cenných 
papieroch.“24 To zaručuje, že v aplikačnej praxi by nemalo dôjsť k omylu alebo inému zlyhaniu, ktoré by mohlo 
znemožniť zaistenie. Vychádzajúc z uvedeného pokladám tento inštitút za účinný nástroj pre OČTK a súdy 
v boji s nelegálnymi výnosmi, ktoré majú formu zaknihovaných cenných papierov. 25 26 27 
 
3.4.3 § 96a Zaistenie nehnuteľnosti 

Toto ustanovenie zavádza nový zaisťovací inštitút, ktorý doposiaľ absentoval v našej právnej úprave, 
pričom má za cieľ zjednodušiť zaisťovanie nehnuteľností, ktoré predstavujú výnosy z trestnej činnosti. Ako pri 
predošlých, ani tento inštitút nie je viazaný na procesné postavenie obvineného a aj ostatné spoločné znaky tu 

                                                 
22 ČENTÉŠ, Jozef a kol. Trestný poriadok : Veľký Komentár. 4.vyd. Bratislava:  Eurokódex, 2019. 308-311 s. ISBN 978-80-8155-087-4 
23 Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok. § 95   
24 Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok. § 96 ods. 5  
25 ČENTÉŠ, Jozef a kol. Trestný poriadok : Veľký Komentár. 4.vyd. Bratislava:  Eurokódex, 2019. 312-313 s. ISBN 978-80-8155-087-4 
26 NR SR. Vládny návrh zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku ... : Dôvodová správa [online]. Bratislava, 2020, 54 s. [cit. 2021-
02-07]. 
27 Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok. § 96 
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platia rovnako. Zákonodarca však musel zobrať do úvahy osobitosti postupu pri zaisťovaní takéhoto majetku, 
z toho dôvodu má isté špecifiká.  

Podľa odseku 3. písm. b) musí byť vlastník v príkaze poučený aj o tom, že :  „zodpovedá za škodu 
spôsobenú uplatnením predkupného práva alebo iného vecného práva na nehnuteľnosť, ak vlastník nehnuteľnosti 
do 15 dní od oznámenia príkazu predsedovi senátu alebo prokurátorovi neoznámil, či a kto má k nehnuteľnosti 
predkupné právo alebo iné vecné právo.“28  Povinnosti uvedené v ods. 3 majú za cieľ zabrániť akémukoľvek 
sťaženiu alebo zmareniu zaistenia, poprípade zníženiu hodnoty nehnuteľnosti. Absencia takéhoto inštitútu 
v podstatnej miere sťažovala OČTK zaisťovanie pozemkov alebo iných nehnuteľností, keďže sa jedná znova 
o špecifický postup, pri ktorom je potrebné brať na zreteľ charakter zaisťovanej veci. Ide napr. o skutočnosť, že 
ak je nehnuteľnosť predmetom zaistenia je nutné to zapísať do katastra nehnuteľností ako poznámku, to 
zaručuje lepší prehľad, ktorý doposiaľ mohol spôsobovať problémy, keď že takáto povinnosť nebola explicitne 
uvedená v predošlých zaisťovacích inštitútoch. Taktiež zákonodarca rieši situácie, kedy treba brať v úvahu, že k 
nehnuteľnostiam môžu existovať rôzne druhy vecných práv a preto sa obligatórne informujú osoby, ktoré majú 
podľa ods. 5 vecné právo k danej nehnuteľnosti. Jasné stanovenie týchto povinností má prispieť k lepšej 
prehľadnosti a informovanosti, čo v konečnom dôsledku len prispieva k zjednodušeniu a skvalitneniu práce 
OČTK a súdov. Z toho dôvodu boli zavedené aj ustanovenia §96b, ktoré majú zabezpečiť, aby v prípade ak je to 
potrebné, bolo možné vykonať obhliadku nehnuteľnosti pre posúdenie účelnosti jej zaistenia. Pritom to je 
možné vykonať aj pred začatím trestného konania. Na základe uvedených skutočností sa domnievam, že 
zavedenie daného inštitútu pomôže OČTK a súdom pri efektívnejšom zaisťovaní a následnom odnímaní aj 
takéhoto druhu výnosu. Rovnako tak zaistí, aby aj osoby a to jednak širšia verejnosť (vďaka zápisu do katastra 
nehnuteľností) a tí, čo majú k nehnuteľnosti vecné práva boli lepšie informovaní o daných skutočnostiach, 
vďaka čomu sa môže predísť prípadným škodám. 29 30 
 
3.4.4 § 96c Zaistenie majetkovej účasti v právnickej osobe 

Ďalším z plejády nových inštitútov je aj zaistenie majetkovej účasti v právnickej osobe, teda ide napr. o 
obchodný podiel, členský podiel, prípadne akcie (to sa však nevzťahuje na zaistenie zaknihovaných akcií, 
pretože tam sa bude postupovať podľa § 96). Tie sa zapisujú do obchodného registra a z toho dôvodu sa aj ich 
zaistenie bude zapisovať do obchodného registra. Cieľom je, aby bol právny stav takej majetkovej účasti, teda 
fakt, že je zaistená, verejne dostupný. Z pohľadu zaisťovania sa jedná o špecifickú vec, ktorá nie je hmotná 
a preto je zjavné, že sa zákonodarca snažil upraviť tento osobitný inštitút, aby postup pri jeho zaistení bol 
v aplikačnej praxi dostatočne zrozumiteľný. V príkaze sa zakážu akékoľvek dispozície so zaistenou majetkovou 
účasťou. Právne úkony vykonané v rozpore s týmito zákazmi budú ex lege neplatné, takže nebude možné, aby 
ich vlastník previedol alebo inak znemožnil ich prípadnú neskoršiu konfiškáciu. Majetková účasť v právnickej 
osobe ako výnos z trestnej činnosti predstavuje možný spôsob ich legalizácie a preto, že ide o postup síce 
podobný, avšak nie rovnaký ako pri zaisťovaní zaknihovaných cenných papieroch, vnímam zavedenie 
samostatného inštitútu ako pozitívum. 31 32 
 
3.4.5 § 96d Zaistenie virtuálnej meny 

Svet sa mení a neustále vyvíja. A ani spôsoby legalizácie výnosov z trestnej činnosti v tomto 
nepredstavujú výnimku. Virtuálne meny sú novinkou, s ktorou predchádzajúca úprava nepočítala a preto ani 
neposkytovala dostatočné možnosti na boj proti takémuto druhu výnosov. Ustanovenia §96d predstavujú 
nóvum, ktoré sa zavádza do nášho právneho poriadku z dôvodu jej špecifického charakteru a potreby 
osobitného prístupu. Postup je obdobný ako pri predošlých inštitútoch. Rozdielne je, že pri vydaní príkazu sa 
okrem zákazu dispozície s virtuálnou menou, „prikáže aj jej vydanie vrátane vydania hesla, prístupového kódu 
alebo podobných údajov umožňujúcich nakladanie s virtuálnou menou.“33 Nemusí pritom ísť o osobu vlastníka, 
ale aj o osobu, „o ktorej možno dôvodne predpokladať, že má prístupové údaje k virtuálnej mene.“34 Bez nich by 

                                                 
28 Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok. § 96a ods. 3 písm. b)  
29 NR SR. Vládny návrh zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku ... : Dôvodová správa [online]. Bratislava, 2020, 54-55 s. [cit. 
2021-02-07]. 
30 Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok. § 96a, 96b  
31 Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok. § 96c  
32 NR SR. Vládny návrh zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku ... : Dôvodová správa [online]. Bratislava, 2020, 55 s. [cit. 2021-
02-07]. 
33 Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok. § 96d ods. 3  
34 Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok. § 96d ods. 4  
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totiž nebolo možné, aby OČTK vec zaistili a teda ak sa aj v minulosti stalo, že bolo potrebné zaistiť virtuálnu 
menu, neexistovali ustanovenia, ktoré by explicitne obsahovali takú povinnosť, čo v praxi predstavovalo 
prirodzene problém. Tieto dôvody ako aj charakter samotnej virtuálnej meny viedli k potrebe zaviesť osobitný 
nástroj, ktorým by OČTK a súdy vedeli jednoduchšie zaisťovať aj tento špecifický druh výnosov z trestnej 
činnosti. Až samotná aplikačná prax však ukáže, či je úprava dostatočná. 35 36 
 
3.4.6 § 96e Zaistenie inej majetkovej hodnoty 

Tento inštitút upravuje zaistenie inej majetkovej hodnoty, pod ktorou sa rozumie majetkové právo 
alebo iná peniazmi oceniteľná hodnota. Pojem iná majetková hodnota môže byť definovaný ako: „Majetkovými 
hodnotami, ktoré súvisia s existenciou majetku, sa rozumejú také predmety občianskoprávnych vzťahov, ktoré nie 
sú ani vecami, pretože nemajú majetkovú podstatu, ani právami, pretože tento pojem presahujú.“37 Pod túto 
definíciu sa subsumujú aj napr. podiely v obchodných spoločnostiach alebo spoluvlastnícke podiely, tie sa však 
nevzťahujú na tieto ustanovenia, pretože postup pri ich zaisťovaní je samostatne upravený v §96c. V tomto 
inštitúte ide teda o všeobecný postup pri zaisťovaní širokého okruhu nevyčerpateľných majetkových hodnôt, 
ktoré nevyžadujú osobitný postup. Rovnako sa zakážu akékoľvek dispozície s inou majetkovou hodnotou a tie 
právne úkony urobené v rozpore so zákazom podľa predchádzajúcej vety sú ex lege neplatné.38 39 
 
3.4.7 § 96f Zaistenie hnuteľnej veci 

Zaisťovacím postupom podľa §96e sa budú riadiť aj všetky hnuteľné veci v prípade, ak zistené 
skutočnosti nasvedčujú tomu, že hnuteľná vec je výnosom z trestnej činnosti. Pojem hnuteľná vec nemá svoju 
legálnu definíciu, avšak implicitne sa dá odvodiť, že ide o všetky veci, ktoré nie sú nehnuteľné 40. Zavedenie 
zaisťovacieho inštitútu s tak širokým okruhom vecnej pôsobnosti má podľa môjho názoru zabezpečiť, aby 
každá vec, ktorá nespadá pod osobitný inštitút, mohla byť na základe tohto zaistená. Cieľom teda je, aby sa 
nemohlo stať, že OČTK alebo súd narazia na situáciu, kedy by nemali k dispozícii zákonný nástroj na zaistenie 
neočakávaného druhu výnosu.41 

 
3.4.8 § 96g Zaistenie náhradnej hodnoty 

Ako posledný inštitút, ktorý predstavuje výraznú novinku posilňujúcu možnosti OČTK efektívne bojovať 
proti nelegálne nadobudnutému majetku predstavuje novozavedený §96g42, ktorý má slúžiť najmä ako 
„poistka“ v prípadoch, kedy nie je možné, aby bolo zabezpečené riadne zaistenie hnuteľnej veci, peňažných 
prostriedkov, zaknihovaných cenných papierov, nehnuteľností, virtuálnej meny, inej majetkovej hodnoty alebo 
majetkovej účasti, ktoré sú výnosom z trestnej činnosti. Na absenciu tohto inštitútu upozornilo NHR : „Tiež nie 
je možné zaistiť ani náhradnú hodnotu“ 43 Cieľom je riešiť situácie, kedy sa podarí znemožniť, aby OČTK a súd 
riadne zaistili predmet, ktorý má predstavovať nelegálny výnos. Javí sa teda ako úplne logické a správne zaviesť 
inštitút, ktorý by zabezpečil, aby sa aj napriek absencii predpokladaného výnosu zaistil aspoň náhradná 
hodnota, pričom nemusí zodpovedať celej hodnote, ale aspoň sčasti hodnote výnosov z trestnej činnosti. Som 
si istý, že vďaka zavedeniu aj takéhoto nástroja bude možné efektívnejšie potláčať trestnú činnosť, aj na základe 
jeho preventívnej funkcie. 44 45 

                                                 
35 NR SR. Vládny návrh zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku ... : Dôvodová správa [online]. Bratislava, 2020, 56 s. [cit. 2021-
02-07]. 
36 Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok. § 96d  
37 DULAKOVÁ, D., DULAK, A. Repetitórium občianskeho práva hmotného s otázkami a s príkladmi, 1. diel. Wolters Kluwer, 2018. 35 s. 
ISBN978-80-8168-876-8 
38 NR SR. Vládny návrh zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku ... : Dôvodová správa [online]. Bratislava, 2020, 56 s. [cit. 2021-
02-07]. 
39 Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok. § 96e  
40 Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. § 117 ods. 1 a 2  
41 Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok. § 96f  
42 Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok. § 96g znie : “Ak nie je možné zaistiť hnuteľnú vec, peňažné prostriedky, zaknihované cenné 
papiere, nehnuteľnosť, virtuálnu menu, inú majetkovú hodnotu alebo majetkovú účasť, ktoré sú nástrojom trestnej činnosti alebo výnosom 
z trestnej činnosti, môže predseda senátu a pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní prokurátor vydať príkaz na zaistenie 
náhradnej hodnoty, ktorá zodpovedá aspoň sčasti ich hodnote; pritom sa postupuje rovnako podľa príslušných ustanovení upravujúcich jej 
vydanie, odňatie alebo zaistenie.“ 
43 Národné hodnotenie rizika legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu [online]. s. 89. [cit. 2021-02-07]. 
44 Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok. § 96g  
45 NR SR. Vládny návrh zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku ... : Dôvodová správa [online]. Bratislava, 2020, 57 s. [cit. 2021-
02-07]. 
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4 ÚRAD PRE SPRÁVU ZAISTENÉHO MAJETKU 
 
4.1 Zistenia 

Jedným z hlavných nedostatkov vyčítaných správou od Moneyvalu je aj absencia úradu, ktorého 
výhradnou úlohou by bolo spravovať zaistený majetok : „Existujú určité postupy, ale nie komplexné mechanizmy, 
ktoré by umožnili manažovanie alebo disponovanie s majetkom, ktorý je zaistený alebo skonfiškovaný. Rovnako 
tak chýba centralizovaný orgán pre správu takéhoto majetku s priamym dopadom na efektívnosť, najmä 
v prípadoch ak je potrebné spravovať zložitejšie typy aktív.“46 Rovnako tak na absenciu orgánu so spomenutou 
agendou upozornilo aj NHR, ktoré konštatovalo, že : „V súvislosti so zaisťovaním majetku je problémom aj 
chýbajúci subjekt, ktorý by komplexne spravoval všetok zaistený majetok (a výkon majetkových rozhodnutí).“ 
Pričom upozorňuje aj na to, že OČTK sú si už dlhší čas vedomé tohto nedostatku : „Generálny prokurátor v 
Správe o činnosti prokuratúry za rok 2015 jednoznačne poukazuje na absenciu úradu na spravovanie zaistených 
príjmov a vecí z trestnej činnosti a úradu na navrátenie zaistených príjmov a vecí z trestnej činnosti oprávneným 
vlastníkom a poškodeným.“ Nesporným faktom, ktorý z toho vyplýva je teda, že : „Uvedená starostlivosť sa 
ponecháva de facto na orgány činné v trestnom konaní, čo neumožňuje riadnu správu zaistených vecí (hnuteľných 
ako aj nehnuteľných), v dôsledku čoho dochádza k ich „znehodnocovaniu“. Správu majetku ktorú nevie zabezpečiť 
Policajný zbor vykonávajú právnické osoby alebo štátne orgány.“47 Na zdôraznenie potreby zriadiť takýto úrad 
NHR uvádza dokonca kurióznu situáciu : „Vyšetrovatelia majú k dispozícii dostatočné technické zdroje na plnenie 
„bežných“ úloh. V prípade ak má byť zaistená neobvyklá vec v trestnom konaní (napr. veľké množstvo nafty, šrotu, 
obilie a pod. ) vyšetrovateľ má značné problémy zabezpečiť zaistenie veci. Je nevyhnutné zaisťovať v takomto 
prípade vec prostredníctvom centra podpory, pričom sa vyskytol prípad, keď centrum podpory uviedlo, že nie je 
dostatok finančných prostriedkov na prevoz a uskladnenie materiálu a z uvedeného dôvodu nebolo možné vec 89 
zaistiť.“ Za najdôležitejšiu zmenu pre zlepšenie efektívnosti zaisťovania majetku pochádzajúceho z trestnej 
činnosti teda uviedli autori NHR jednoznačne potrebu : „Najväčším problémom v súvislosti so zaisťovaním 
majetku je chýbajúci subjekt, ktorý by komplexne spravoval všetok zaistený majetok.“48A preto sa  z vyššie 
spomenutých dôvodov, v strategických princípoch boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti pre roky 
2019 až 2024, prijal aj cieľ – „je nevyhnutnosťou tiež vytvorenie a zavedenie účinného systému správy zaisteného 
majetku, čo v konečnom dôsledku zabezpečí efektívny výkon majetkových rozhodnutí“49 

Zo všetkého spomenutého jednoznačne vyplýva záver, že aj napriek zavedeniu mnohých nových 
zaisťovacích inštitútov, je ich úspešnosť podmienená aj riadnou efektívnou správou zaistených vecí, bez ktorej 
by nebolo možné dosiahnuť požadovaný cieľ. Pod ním myslíme najmä riadne odčerpanie výnosov, ktoré 
pochádzajú z trestnej činnosti, ale rovnako tak aj ich navrátenie bez znehodnotenia v prípade ak nebolo 
preukázané ich nezákonné nadobudnutie.   
 
4.2 Zriadenie úradu pre správu zaisteného majetku 

Napokon sa s týmto problémom vysporiadala vláda, prijatím zákona č. 312/2020. „Cieľom tejto právnej 
úpravy je zaviesť režim správy majetku zaisteného najmä v trestnom konaní, pričom táto právna úprava sa bude 
používať aj v rámci iných procesov (napr. daňové konanie, výkon medzinárodných sankcií, či preukazovanie pôvodu 
majetku). Návrh zákona upravuje štátne orgány, ktoré budú zodpovedné za správu zaisteného majetku, práva a 
povinnosti osôb dotknutých zaistením majetku a správcu zaisteného majetku. Návrhom zákona sa zriaďuje Úrad 
pre správu zaisteného majetku, ktorý bude zabezpečovať správu zaisteného majetku podľa predloženého návrhu 
zákona.“50Zákon posúva účinnosť ustanovení o vzniku až na 1.8.2021, čo je však z technického hľadiska 
pochopiteľné. Ide teda o výsledok dlhšie trvajúcich odborných diskusii, ktoré jednoznačne dospeli k záveru, že 
je potrebné vytvorenie úradu, ktorý by odbremenil a zefektívnil zaisťovanie. Nie je ani vylúčené, že v blízkej 
dobe sa jeho agenda rozšíri. Jeho zriaďovateľom je Ministerstvo spravodlivosti SR a Úrad má postavenie štátnej 

                                                 
46 MV SR. Správa expertnej skupiny MONEYVAL z 5. kola hodnotenia opatrení v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu 
terorizmu (english version) [online]. 2020, 93 s. [cit. 2021-02-07]. Dostupné na: 
https://www.minv.sk/swift_data/source/policia/fsj_biro/moneyval/MONEYVAL(2020)21_5th%20Round_MER%20Slovakia.pdf.pdf 
47 Národné hodnotenie rizika legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu [online]. s. 89. [cit. 2021-02-07]. 
48 Národné hodnotenie rizika legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu [online]. s. 89. [cit. 2021-02-07]. 
49 STRATEGICKÉ PRINCÍPY BOJA PROTI LEGALIZÁCII PRÍJMOV Z TRESTNEJ ČINNOSTI, FINANCOVANIU TERORIZMU A FINANCOVANIU 
ROZŠIROVANIA ZBRANÍ HROMADNÉHO NIČENIA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE NA OBDOBIE ROKOV 2019 až 2024 
50 NR SR. Vládny návrh zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku ... : Dôvodová správa [online]. Bratislava, 2020, 2 s. [cit. 2021-
02-07]. 
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rozpočtovej organizácie, ktorá je zapojená finančnými vzťahmi na štátny rozpočet. Jedná sa teda o orgán 
štátnej správy pre správu majetku so sídlom v Bratislave. Podrobnejšie fungovanie a organizácia úradu bude 
upravená v samostatnom organizačnom poriadku, ktorý vydá jeho riaditeľ. V ďalších ustanoveniach §10 
konkrétne v odsekoch 4,5,6,7 sú upravené podmienky na vymenovanie do funkcie riaditeľa Úradu.51 52 
 
5 § 50 ZAISTENIE NÁROKU POŠKODENÉHO 

§50 ods.1 TP slúži na zaistenie nároku poškodeného na náhradu škody spôsobenej trestným činom, pri 
čom ho možno zaistiť na majetku, majetkových právach obvineného alebo majetku právnických osôb, ku 
ktorým má obvinený právny vzťah taxatívne vymedzený v písm. c) a d). Ako si možno všimnúť, tento inštitút je 
možné využiť iba vo vzťahu k obvinenej osobe, teda až po vznesení obvinenia voči tejto osobe.53 Môžeme ho 
chápať ako : „Svojou povahou odobratím výnosu je aj priznanie náhrady škody poškodenému v trestnom konaní, 
ktorú znáša odsúdená osoba.“54 a teda predstavuje jeden z možných nástrojov na odčerpanie výnosov z trestnej 
činnosti.  

Ešte do nedávna pri tom obsahovala aj podmienku, ktorá bola predmetom kritiky NHR, ktoré 
upozornilo, že: „Zaistenie nároku poškodeného podľa § 50 TP vyžaduje preukázanie dôvodnej obavy, že 
uspokojenie nároku poškodeného na náhradu škody bude marené alebo sťažované, čo je potrebné vypustiť, nakoľko 
kým OČTK majú možnosť preukázania dôvodnej obavy, dochádza k prevodu majetku čo znemožňuje aplikáciu 
tohto ustanovenia.“55 Na danú požiadavku reagoval zákonodarca novelizáciou daného ustanovenia, ktoré 
odôvodnil ako : „Vychádzajúc z poznatkov aplikačnej praxe je v praxi pomerne náročné dokazovať splnenie 
podmienky „Ak je dôvodná obava, že uspokojenie nároku poškodeného na náhradu škody spôsobenej trestným 
činom bude marené alebo sťažované“. Z uvedeného dôvodu sa preto navrhuje vypustenie tejto podmienky z 
platného znenia Trestného poriadku“. 56 Ak si teda poškodená osoba uplatní nárok na náhradu škody (pritom 
ide o možnosť nie povinnosť) bude možné, aby bol majetok páchateľa zaistený a neskôr použitý na uspokojenie 
nároku. Tak ako uvádza ods. 2 postup pri zaistení je upravený v jednotlivých §95 až 96g v závislosti od toho aký 
druh majetku sa má zaistiť. Nárok, ktorý má byť zaistený sa určuje podľa odborného vyjadrenia, znaleckých 
posudkov, výpisov z účtu, účtovných dokladov alebo inými metódami v závislosti od druhu škody, podstatné 
je, ale, že je riadne objektívne preukázaný.57 
 
6 KONFIŠKÁCIA VÝNOSOV Z TRESTNEJ ČINNOSTI 
 
6.1 Všeobecne 

Predchádzajúce zaisťovacie inštitúty slúžili na dočasné zaistenie majetku, avšak za účelom ich 
konečného prepadnutia v prospech štátu. Na dosiahnutia tohto cieľa poskytuje Trestný zákon OČTK širokú 
paletu nástrojov, ktorá bola rozšírená a čiastočne upravená pre zefektívnenie odoberania výnosov z trestnej 
činnosti. V slovenskom právnom poriadku existuje dualizmus sankcií, ktoré sa delia na tresty58a ochranné 
opatrenia59.Postupne teda rozoberiem jednotlivé druhy týchto sankcií, ktoré sú definované v našom právnom 
poriadku. Ako uvádza NHR : „Výnos z trestnej činnosti je možné odnímať formou jednak trestu prepadnutia 
majetku, trestu prepadnutia veci, prípadne uložením ochranného opatrenia zhabania veci, ale z hľadiska tohto 
účelu, aj formou uloženia peňažného trestu.“60 K tomuto sa novelizáciou TZ pridáva aj nový druh ochranného 
opatrenia zhabanie časti majetku.  

                                                 
51 NR SR. Vládny návrh zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku ... : Dôvodová správa [online]. Bratislava, 2020, 18 s. [cit. 2021-
02-07]. 
52 Zákon č. 312/2020 Z. z. o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých 
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53 ČENTÉŠ, Jozef a kol. Trestný poriadok : Veľký Komentár. 4.vyd. Bratislava:  Eurokódex, 2019. 191 s. ISBN 978-80-8155-087-4 
54 Národné hodnotenie rizika legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu [online]. s. 56. [cit. 2021-02-07]. 
55 Národné hodnotenie rizika legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu [online]. s. 89. [cit. 2021-02-07]. 
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57 ČENTÉŠ, Jozef a kol. Trestný poriadok : Veľký Komentár. 4.vyd. Bratislava:  Eurokódex, 2019. 192 s. ISBN 978-80-8155-087-4 
58 Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon. Znenie §31. ods. 2 : „Trest je ujma na osobnej slobode, majetkových alebo iných právach 
odsúdeného, ktorú môže uložiť páchateľovi len súd podľa tohto zákona za spáchaný trestný čin.“ 
59 Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon. Znenie §31 ods. 3 : „Ochranné opatrenie je ujma na osobnej slobode alebo majetku odsúdeného 
alebo inej osoby, ktorú môže uložiť len súd podľa tohto zákona v záujme ochrany spoločnosti pred trestnými činmi alebo činmi inak 
trestnými.“ 
60 Národné hodnotenie rizika legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu [online]. s. 56. [cit. 2021-02-07]. 
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6.2 Dôvody zmien 

Ako som už uviedol, TZ a TP poskytujú viacero inštitútov slúžiacich na odoberanie výnosov z trestných 
činov. Doterajšie výsledky však nie sú uspokojivé. Ako uvádza Moneyval v 9.bode kľúčových zistení : 
„Konfiškačné opatrenia sú zriedka, ak vôbec, uložené v trestných veciach, a iba fragment zabezpečeného majetku 
bude nakoniec skonfiškovaný.“61 Problém sa pri tom netýka iba prípadov, v ktorých je páchateľ obvinený 
z trestného činu legalizácie výnosov z trestnej činnosti, aj keď je faktom zostáva, že pri tomto trestnom čine je 
to naozaj citeľné : „Z analyzovaných súdnych rozhodnutí vyplýva skutočnosť, že odnímanie výnosov priamymi 
nástrojmi v prípadoch trestného stíhania trestného činu legalizácie príjmov z trestnej činnosti podľa § 233 Trestného 
zákona bolo minimálne, resp. nulové“.62 Na nedostatočné využívanie majetkových trestov rovnako tak upozornil 
aj Moneyval, ktorý venoval tomuto problému značnú pozornosť : „Celkové čísla konečných majetkových 
rozhodnutí uplatnených v trestných veciach (vrátane všetkých foriem trestného prepadnutia a konfiškácie) sú 
zvyčajne nízke, čo platí najmä pre prípady legalizácie výnosov z trestnej činnosti.“63Ako môžeme vidieť konfiškácia 
výnosov nebola v našom právnom poriadku dostatočne účinná. Jednotlivé nástroje, ktoré sú definované v TZ 
predstavujú prostriedky, ktoré majú za cieľ odčerpávať výnosy z trestnej činnosti a tak jednak trestať a jednak 
predchádzať páchaniu ďalšej. Ak nefungujú je nutná identifikácia ich nedostatkov a prijatie potrebných 
opatrení.  
 
6.3 § 58 Trest prepadnutia majetku 

Jedná sa o veľmi silný prostriedok presadzovania spravodlivosti, ktorý je možné uložiť len za taxatívne 
vymedzených podmienok alebo v taxatívne určených prípadoch popri iných trestoch ak to zákon nevylučuje. 
Tak ako uvádza ods.1 je možné ho uložiť (teda nejde o povinnosť) len popri treste odňatia slobody na doživotie 
alebo za obzvlášť závažný zločin, pričom sa odsúdený snažil získať alebo získal prospech veľkého rozsahu. 
Keďže ide o tvrdý zásah do základných práv fyzických osôb je pochopiteľné, že podmienky jeho uloženia sú 
nastavené prísne a súdy musia preskúmavať aj okolnosti prípadu a pomery páchateľa. V tomto prípade ide 
o individuálne rozhodnutie súdu, v ktorom musí byť dostatočne vyargumentovaný dôvod uloženia takého 
trestu. Z môjho pohľadu ide o potrebnú garanciu, aby nedošlo k zásahom do práv, ktoré by boli z hľadiska 
okolností a pomerov neprimerané. Na rozdiel od ods.1, v ods. 2 ide o obligatórne uloženie ex lege tohto trestu 
pri taxatívne vymenovaných trestných činoch za splnenia podmienky, že páchateľ nadobudol majetok aspoň v 
značnom rozsahu trestnou činnosťou alebo z výnosu z trestnej činnosti. Výpočet daných trestných činov je 
reakcia SR na záväzky, ktoré vyplývajú z európskeho práva.64 Vychádza sa pritom z predpokladu, že páchanie 
uvedenej trestnej činnosti produkuje také množstvo výnosov, že si z nich páchateľ mohol aspoň čiastočne 
financovať svoj majetok. A teda z dôvodu, že uvedené trestné činy sú tak spoločensky nebezpečné, 
zákonodarca uznal, že na účinný boj s nimi je potrebné aj ex lege prepadnutie majetku.65Z môjho pohľadu, 
vychádzajúc z uvedených skutočností, som toho názoru, že sa jedná o potencionálne veľmi silný nástroj na boj 
proti trestnej činnosti, keďže je možné en bloc postihovať samotný dôvod jej páchania a teda výnosy v celosti 
a zabrániť tak aj budúcemu možnému financovaniu nelegálnych aktivít. 

Sám Moneyval uznáva, že trest prepadnutia majetku predstavuje „robustný nástroj“ na odoberanie 
výnosov z trestnej činnosti, avšak poukazuje na problém v jeho samotnej právnej sile : „Prepadnutie majetku 
ako trestné opatrenie, hoci je nepochybne silným nástrojom na zhabanie potenciálnych výnosov z trestnej činnosti, 
pokiaľ sú takéto výnosy zahrnuté do celého majetku obžalovaného a tak predstavujú neurčitú časť tohto majetku 
(keďže nie je potrebné presne preukázať, ktorá časť, alebo ktorý podiel tohto majetku pochádza z trestnej činnosti), 
prekračuje štandardy FATF a sťažuje posúdenie, či a aký podiel skutočných výnosov a prostriedkov z trestnej 
činnosti bol zhabaný..“66 Javí sa teda ako problematické, že sa neodoberajú len výnosy z trestnej činnosti, ale 
celý majetok. Čo však pokladám za väčší problém je málo frekventované ukladanie tohto trestu a to najmä 
v prípadoch legalizácie príjmov z trestnej činnosti : „Prepadnutie majetku sa počas hodnoteného obdobia 
uplatnilo iba v 13 prípadoch legalizácie príjmov z trestnej činnosti za 6½ roka. Je však potrebné poznamenať, že 
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táto forma trestu sa neuplatňovala často ani pre iné trestné činy.“67 Je teda na mieste otázka, prečo sa nevyužíva 
tento nástroj na odoberanie výnosov z trestnej činnosti častejšie ?! Zdanlivo dobrý nástroj sa však míňa svojmu 
požadovanému účinku. V poslednej novelizácii zákonodarca ani nepristúpil k podstatným zmenám (okrem  § 
59 ods. 3 upravuje účinok uloženia trestu prepadnutia majetku a to tak, že zaniká bezpodielové spoluvlastníctvo 
manželov), ktoré by mali zabezpečiť lepšiu použiteľnosť v prípadoch legalizácie výnosov z trestnej činnosti. To 
považujem za závažný nedostatok, pretože napriek tomu, že bude zaistenie majetku úspešné je potrebné, aby 
nakoniec došlo aj k jeho trvalej konfiškácii. A to sme za prechádzajúceho právneho stavu, ktorý nebol ani teraz 
zmenený, nevideli.   

Taktiež by som rád zdôrazniť, že nemožno podľa §34 ods.7) písm. c) popri sebe uložiť trest peňažný a 
prepadnutia majetku a podľa d) prepadnutia veci a prepadnutia majetku. Takýto zákaz slúži v prospech 
páchateľa, aby sa účinky jednotlivých trestov nekumulovali a tak ho neprimerane postihovali.68 
 
6.4 § 60 Trest prepadnutia veci 
Ak vec patriaca páchateľovi je výnosom z trestnej činnosti, súd uloží trest prepadnutia veci. Ide teda o ďalší 
majetkový trest, ktorý slúži na boj s legalizáciou výnosov z trestnej činnosti. Tento nástroj však 
v predchádzajúcom období nepriniesol požadované účinky. Ako už uvádza NHR : „Ak aj v hodnotenom období 
bol uložený trest prepadnutia veci, išlo spravidla o nástroj na spáchanie trestného činu, a nie o výnos z trestnej 
činnosti.“.69 Ak sa teda jednalo o výnosy, tak sa tento inštitút ukázal v praxi ako slabý. Rovnako tak to potvrdzuje 
aj Moneyval, ktorý venoval tomuto trestu ešte väčšiu pozornosť a analyzoval ho : „Prepadnutie veci sa 
uplatňovalo často v trestných prípadoch, ktoré nezahŕňali obvinenia z legalizácie príjmov z trestnej činnosti, ale 
prekvapivo málo práve v prípadoch legalizácie príjmov z trestnej činnosti, čo znamená 4 prípady počas celého 
sledovaného obdobia. Tento nástroj slúžil na konfiškáciu výnosov avšak tých, ktoré páchateľ nadobudol vďaka 
trestnému činu alebo ako odmenu zaň. Analýzy štatistík tiež  naznačujú, že išlo skôr o veci, ktoré boli určené na 
spáchanie trestného činu.“70  Zákonodarca ani nepristúpil k zmenám, iba čo sa týka legislatívno-technických 
úprav v dotknutých ustanoveniach, avšak k nijakým, ktoré by mali zefektívniť využívanie pri postihovaní 
výnosov z trestnej činnosti na základe trestného činu v §233. Z uvedených dôvodov nevidím tento inštitút ako 
účinný nástroj na boj proti takejto trestnej činnosti. Je však potrebné zdôrazniť jeho pozitívnu funkciu pri iných 
druhoch vecí ako napr. tých, ktoré predstavovali nástroj na páchanie trestnej činnosti.  
 
6.5 § 56 Peňažný trest 

Ako jeden z najvyužívanejších inštitútov na konečné odčerpanie výnosov z trestnej činnosti je 
v podmienkach SR využívaný peňažný trest : „Špecifikom SR je pomerne frekventované ukladanie peňažného 
trestu, ktorým sa defacto odoberá hodnota získaného prospechu z trestnej činnosti bez povinnosti justičných 
orgánov identifikovať (a dokazovať) konkrétne veci, ktoré boli trestnou činnosťou získané resp. za takéto veci 
nadobudnuté.“71. Ako teda explicitne uvádza NHR, hlavnou výhodou je jednoduchosť použitia tohto inštitútu, 
kedy nie je potrebné, aby majetok, ktorý predstavuje výnosy z trestnej činnosti, bol identifikovaný.  

Jednoduchá použiteľnosť je však aj z iných dôvodov. Po prvé tento trest bezprostredne postihuje 
majetok páchateľa (aj keď sa môže javiť ako obmedzujúce práve jeho nadväznosť na osobu páchateľa), ktorý 
získal alebo sa snažil získať majetkový prospech. Zákonodarca pri tom nestanovuje ako podmienku v koho 
prospech sa páchateľ snažil získať daný majetkový  prospech. Z tohto dôvodu predstavuje tento inštitút účinný 
nástroj napr. pri korupčných trestných činoch, ale aj hospodárskych trestných činoch a trestných činoch proti 
majetku. Práve to odôvodňuje časté ukladanie tohto trestu keď že NHR uvádza, že : „..nakoľko škodou sa 
rozumie aj získanie prospechu v príčinnej súvislosti s trestným činom.... z hľadiska výšky škody dominuje 
jednoznačne ekonomická kriminalita s podielom 60,49 %. V ekonomickej kriminalite význačný podiel zastáva práve 
daňová trestná činnosť s podielom 31,03 %. Za ekonomickou trestnou činnosťou nasleduje majetková s podielom 
25 %.“. 72A teda ako môžeme vidieť, tak dominujúce formy trestných činov z hľadiska výnosov predstavujú 
najmä spomenutá hospodárska a majetková trestná činnosť. Ďalším dôvodom účinnosti je aj rozsah možného 
postihu a to od 160 € až po 331 930 €. Toto ohraničenie postačuje pre väčšinu prípadov, v ktorých môže byť 
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zložité identifikovať majetok, ktorý bol financovaný z nelegálne nadobudnutých výnosov. V prípadoch keby to 
nepostačovalo je na mieste zvažovať uloženie napr. trestu prepadnutia majetku. Z môjho pohľadu usudzujem, 
že peňažný trest je účinný nástroj na odnímanie výnosov z trestnej činnosti. Najmä kvôli už spomenutej 
jednoduchosti jeho aplikácie. Faktom je aj, že zákonodarca v poslednej novelizácii nepristúpil k zmene alebo 
precizovaniu tohto inštitútu ako jedného z mála, nakoľko predpokladám, že jeho skutková podstata a rozsah 
trestu je postačujúca a efektívna. 73 74 
 
6.6 §83a Zhabanie časti majetku 

Z môjho pohľadu predstavuje jeden z najpodstatnejších prínosov novelizácie ochranné opatrenie 
zhabanie časti majetku. Je ho možné nájsť v §83a TZ, kde významovo dopĺňa inštitút §83 zhabanie veci, pričom 
bola SR viazaná ho transponovať na základe článku 5 smernice 2014/42/EÚ (rozšírená konfiškácia). Jeho 
najväčšiu devízu predstavuje možnosť uložiť zhabanie časti majetku aj osobe, ktorá nie je páchateľom : „Použitie 
ochranného opatrenia vychádza z talianskeho modelu, ktorý nekladie dôraz na uznanie viny, ale na ochranu 
spoločnosti pred páchaním trestnej činnosti.“75 Cieľom je zabezpečiť, aby zhabané výnosy nemohli v budúcnosti 
slúžiť na financovanie pokračovania v trestnej činnosti, zhabanie majetku pravdepodobne pochádzajúceho z 
neodhalenej trestnej činnosti a rovnako tak, aby sa preventívne odradila budúca potencionálna trestná činnosť. 
Pritom nie je viazaná na osobu páchateľa, pretože zhabanie sa môže vzťahovať aj na majetok, ktorý mu priamo 
nepatrí, ale bol nejakým spôsobom prevedený na osoby uvedené v ods. 2. 

Jednotlivé podmienky, ktoré determinujú právomoc súdu uložiť toto ochranné opatrenie nájdeme 
v odseku 1. „páchateľovi, ktorého odsudzuje za úmyselný trestný čin, za ktorý tento zákon ustanovuje trest odňatia 
slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej štyri roky“ alebo v taxatívne vymedzených trestných činoch, 
„ktorým páchateľ získal alebo sa snažil získať pre seba alebo pre iného majetkový prospech“76. K tomu 
zákonodarca stanovuje dve dôležité obmedzujúce podmienky a síce, že k takému trestnému činu došlo najviac 
pred 5 rokmi, čím zákonodarca nadväzuje na právne úpravy iných štátov, v ktorých aplikačnej praxi sa ukázalo 
dané časové rozpätie ako primerané. Druhou podmienkou je, aby išlo o hrubý nepomer medzi majetkovým 
prospechom a príjmom páchateľa nadobudnutým v súlade so zákonom. Samotný pojem hrubý nepomer 
predstavuje neurčitú podmienku, ktorá sa môže líšiť od prípadu k prípadu a preto vnímam ako vhodné, že jeho 
určenie nechal zákonodarca na judikatúru, ktorá zohľadní potreby aplikačnej praxe.77 

Následne vďaka definovaniu jednotlivých podmienok môžem prejsť k ods. 2, ktorý má za cieľ 
odpovedať na jeden z hlavných nedostatkov, ktorý bol vyčítaný Moneyvalom a teda, že bolo vo všeobecnosti 
náročné zaisťovať a konfiškovať majetok tretích strán. Príslušníci finančnej polície však jasne poopravili 
vyčítané nedostatky : „Po návšteve na mieste slovenské orgány vysvetlili, že čl. 461 TP spolu s čl. 83 TZ už 
ustanovuje zaistenie príjmov z trestnej činnosti od tretích strán vo fáze predsúdneho vyšetrovania s cieľom 
následnej konfiškácie tohto majetku alebo položky. Úrady tvrdia, že túto metódu pravidelne používajú na 
zabezpečenie majetku, ktorý majú páchatelia prevedené na tretie strany“78. Inštitút §83 zhabanie veci sa teda 
ukázal v aplikačnej praxi ako účinný na odčerpávanie výnosov od tretích strán. V samotnom ods. 2 sú 
v jednotlivých písmenách definované skutkové podstaty pre prípady, kedy by páchateľ svoj majetok 
nadobudnutý z trestnej činnosti previedol na iné osoby za účelom jeho skrytia pred OČTK. V takých prípadoch 
a za splnenia podmienok v ods.1 bude možné uložiť zhabanie časti majetku od týchto tretích osôb. Aj keď 
zákonodarca zavádza jednotlivé zaisťovacie inštitúty, ktoré ako som analyzoval nie sú viazané len na osobu 
v procesnom postavení obvineného, je rovnako dôležité, aby nakoniec tieto výnosy mohli byť aj trvalo 
skonfiškované. Keďže všetky majetkové tresty sú viazané na osobu páchateľa, jediným dostupným nástrojom 
bolo podľa §83 ochranné opatrenie zhabanie veci. Z toho dôvodu sa pridáva aj toto nové ochranné opatrenie, 
aby zabezpečilo ešte efektívnejšie odoberanie výnosov, ktoré boli prevedené na iné osoby.  

Ešte by som dodal, že tento inštitút je koncipovaný tak, aby sa zabezpečil riadny postih aj v prípade, ak 
nie je dokázané, že majetok bol výnosom z trestnej činnosti, ale všetky skutočnosti nasvedčujú, že bol: 
„Prostredníctvom tohto ochranného opatrenia sa zároveň postihujú prípady, keď nie sú žiadne dôkazy svedčiace 
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77 Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon. Znenie §  83a 
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o tom, že majetok bol nadobudnutý legálnym spôsobom vo vymedzenom časovom období súvisiacom s 
páchaním trestného činu, za ktorý bola osoba odsúdená, a s ohľadom na všetky skutočnosti má súd za to, že 
takáto časť majetku pochádza z neodhalenej trestnej činnosti.“.79 To do značnej miery uľahčuje aplikáciu tohto 
opatrenia, keďže nie sú potrebné priame dôkazy usvedčujúce osobu z trestnej činnosti. Na základe uvedených 
skutočností si dovolím vysloviť predpoklad, že toto ochranné opatrenie bude účinným nástrojom pri 
postihovaní výnosov z trestnej činnosti, ktoré boli prevedené na iné osoby za účelom znemožnenia ich 
konfiškácie.80 81 
 
7 ZÁVER 

Ako sme sa mohli dozvedieť, právna úprava nástrojov na boj proti výnosom z trestnej činnosti nebola 
podľa Moneyvalu, ani NHR dostatočná. Na základe týchto zistení bol prijatý dlho pripravovaný zákon č. 
312/2020, ktorý odpovedal na jednu zo základných potrieb a síce, zriadenie Úradu pre správu zaisteného 
majetku. Ten bude slúžiť na efektívnejšie spravovanie všetkých zaistených výnosov, ktoré doteraz zaťažovali 
OČTK, keďže na takúto agendu nemali poriadne zdroje ani kapacity. Ďalej sa novelizuje TP, do ktorého sa 
zavádza viacero nových zaisťovacích inštitútov. Ako vyplynulo zo štatistík, iba zlomok z výnosov z trestnej 
činnosti, ktoré boli identifikované, bol nakoniec aj zaistený. Tento problém sa rieši zavedením inštitútov, pri 
ktorých je dôležité to, že berú ohľad na osobitosti a špecifiká jednotlivých druhov majetku, ktoré majú byť 
predmetom zaistenia a tým zjednodušujú postup pre OČTK a súdy.  Ich koncepcia sa zakladá na pôvodnom 
inštitúte definovanom v §95 TP zaistenie peňažných prostriedkov, ktorý sa ukázal ako pozitívny nástroj. 
Rovnako tak sa budú využívať aj pre prípady zaistenia nároku poškodeného na náhradu škody, ktorý môže 
predstavovať nepriamy nástroj na odčerpanie výnosov. Novelizované boli aj priame nástroje na konečné 
odoberanie výnosov z trestnej činnosti v TZ, avšak v podstatne nižšej miere ako tie zaisťovacie. Nóvum 
predstavuje ochranné opatrenie zhabanie časti majetku, ktorý dopĺňa §83 zhabanie veci a má za cieľ odnímať 
majetok tretích strán. Ako uvádzali štatistiky, miera konečného zaistenia nebola vyhovujúca, avšak 
zákonodarca nepristúpil k výraznejším zmenám v ich úprave. Ako nie úplne dostačujúce sa javia inštitúty trestu 
prepadnutia majetku alebo prepadnutia veci, ktoré nie sú často využívané v prípadoch trestného činu 
legalizácie výnosov z trestnej činnosti. Aj napriek všetkým predpokladom až aplikačná prax  ukáže, aký účinok 
prinesie zavedenie nových inštitútov do nášho právneho poriadku a či vďaka nim bude možné aj efektívnejšie 
ukladanie majetkových trestov. Jednoznačne však vnímam ako pozitívne, že sa prijali zmeny, ktoré majú za 
cieľ, aby majetok, ktorý bol nadobudnutý nelegálne, mohol byť účinne zaistený za účelom konfiškácie.  
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 84 

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 207 zo 7. mája 2019 k Akčnému plánu boja proti legalizácii 
príjmov z trestnej činnosti, financovaniu terorizmu a financovaniu rozširovania zbraní hromadného ničenia na 
obdobie rokov 2019 – 2022   
Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon 
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Abstract: The aim of my student scientific professional activity was to outline the case law of the European 
Court of Human Rights in the field of discrimination against the gypsies, as I consider this to beone of the most 
serious topics. I tried to outline the field of education. Education is a basic and necessary component for the 
development of the individual in society. Without education it is almost impossible for person or group to 
integration into the life of the majority. On the basis of discrimination certain ethnic group or national minority 
might be pushed to the edge of society. We should not forget that society is as strong as its weakest part. 
 
Abstrakt: Cieľom mojej študentskej vedecko odbornej činnosti bolo načrtnúť judikatúru Európskeho súdu pre 
ľudské práva v oblasti diskriminácie Rómov, keďže túto problematiku považujem za jednu z najvážnejších tém, 
pokúšal som sa načrtnúť oblasť vzdelávania. Vzdelávanie je základná a nevyhnutná zložka pre vývin jedinca v 
spoločnosti. Bez vzdelania je skoro nemožné začlenenie osoby či skupiny do života majority. Na základe 
diskriminácie je určité etnikum alebo národnostná menšina vytláčaná na okraj spoločnosti. No nemali by sme 
zabúdať, že spoločnosť je tak silná ako je silná jej najslabšia časť. 

 
Key words: European Court of Human Rights, Discrimination, Fundamental Rights and Freedoms, European 
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the right to education, prohibition 
of discrimination, ethnicity. 
 
Kľúčové slová: Európsky súd pre ľudské práva, diskriminácia, Základné práva a slobody, Európsky dohovor o 
ochrane ľudských práv a základných slobodách, právo na vzdelanie, zákaz diskriminácie, etnikum. 
 
1 ÚVOD 

Diskriminácia je téma, ktorá hýbe našou spoločnosťou.  Diskriminácia znamená, že správanie 
jednotlivca vo vzťahu k ostatným je determinované odlišujúcimi znakmi ako pohlavie, rasa, farba pleti, jazyk, 
viera a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo 
etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Tento jav sa v spoločnosti nachádza aj napriek jeho 
ustanovení v Ústave Slovenskej republiky a ďalších medzinárodných prameňov práva, kde je vyjadrený jasný 
zákaz. Druhá hlavá garantuje základné práva a slobody, ktoré patria medzi základné piliere právneho štátu. 
Jedným z týchto práv, je právo na vzdelanie. Už z dikcie čl. 42 ods. 1 vyplýva oprávnenie realizovať toto právo 
pre každého a zároveň čl. 12 ods. 2 ukladá povinnosť toto právo vykonávať bez akejkoľvek formy diskriminácie.  

Avšak porušovanie týchto práv je v praxi bežným javom, ktorý je potrebné odsúdiť. Etnická skupina 
rómskeho obyvateľstva je neproporčne diskriminovaná v bežnej praxi oproti majorite. Pričom odpovede 
o danej diskriminácií nachádzame aj v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva. Tieto rozhodnutia 
deklarujú porušovanie práv vyplývajúcich z Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných 
slobôd, najmä čl. 2 Dodatkového protokol č. 1 v nadväznosti s čl. 14 príslušného dohovoru. 

Téma diskriminácie Rómov v oblasti vzdelávanie ma zaujala preto, že dokonalý stav aký predpokladá 
pozitívne právo, realita nikdy odzrkadľovať nebude, avšak  problematika diskriminácie je v spoločnosti 
rozsiahlejšia. Spoločnosť sa vyvíja a je dôležité nájsť riešenia tohto problému a nie sa mu postaviť chrbtom. 
Téma diskriminácie sa tiahne naprieč vývojom celej spoločnosti. Prvotným aspektom nápravy tohto problému 
je prijatie princípu rovnosti. Spoločnosť je tak silná ako je silná jej najslabšia časť.  

Právny systém sa snaží o napravenie tohto problému, čoho dôkazom je aj jasná judikatúra Európskeho 
súdu pre ľudské práva, ktorá ma výrazný dopad na slovenský právny poriadok a pomocou týchto právnych 
nástrojov pomaly smerujeme k náprave problému.  

                                                 
1 Tento príspevok bol prezentovaný ako študentská vedecká odborná práca v rámci XII. ročníku ŠVOČ na PraF UK. Konzultantom 
práce ŠVOČ bola Doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD. 
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Obsahom vedecko odbornej práce bude rozbor vybraných rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské 
práva, kde sa zameriam na právnu analýzu konštatácie porušovania článkov  Európskeho dohovoru o ľudských 
právach. Rozbor bude štruktúrovaný na skutkové okolnosti prípadu,  načrtnutie právnej problematiky 
a samotnému rozhodnutiu. 
 
2 D. H. A OSTATNÍ PROTI ČESKEJ REPUBLIKE2 
 
2.1 Skutkové okolnosti prípadu3 

Udalosti, ktoré tvoria skutkovú podstatu prípadu sa diali medzi rokmi 1996 a 1999. Došlo k preradeniu 
18 rómskych detí (sťažovatelia), žiaci základnej školy, do špeciálnych škôl v Ostrave. Zákonní zástupcovia 
týchto detí súhlasili s preradením, v ojedinelých prípadoch došlo aj k výslovným žiadostiam o preradenie zo 
strany zákonných zástupcov do škôl so špeciálnym zameraním. V dvoch prípadoch vyšli najavo skutočnosti, 
ktoré indikovali podozrenia oprávnenosti o preradení týchto detí, a to konkrétne podpisy na formulároch o 
preradení uvádzali neskorší dátum ako príslušné rozhodnutia o preradení.  

Preradenie detí z bežnej základnej školy na špeciálnu školu je možné na základe odporúčaní 
pedagogicko-psychologických poradní, a následne rozhodovacou právomocou disponuje riaditeľ konkrétnej 
školy.  

Preto podali sťažovatelia ústavnú sťažnosť a zároveň aj návrh na preskúmania správneho rozhodnutia 
Školskému úradu v Ostrave. Napriek všetkému úsiliu sa prostriedky ochrany na národnej úrovni vyčerpali, 
keďže pri oboch prípadoch boli zamietnuté. 

Ako ďalší právny prostriedok ochrany ich práv, tento krát na medzinárodnej úrovni, zvolili Európsky súd 
pre ľudské práva. Sťažovatelia sa domáhali porušenia zákazu diskriminácie v spojení s právom na vzdelanie, čl. 
14 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (Ďalej len „Dohovor“) s čl. 2 Dodatkového protokolu 
č. 1 Dohovoru, pričom sťažovatelia sa pôvodne domáhali porušenia aj iných práv, čo však súd zamietol s 
odôvodnením neprijateľnosti. 

Podkladom pre ich argumentáciu boli štatistiky výskumov rôznych medzinárodných a mimovládnych 
organizácií, v ktorých boli uvedené skutočnosti preradzovania detí do špeciálnych škôl, ktoré bolo indikované 
najmä ich rasou (rómskou), pričom tieto preradenia boli častokrát neoprávnené, čo malo za dôsledok veľký 
počet rómskych detí v týchto špeciálnych školách. Záverom týchto výskumom bola téza, ktorej obsahom bolo 
poukázanie na rozličné zaobchádzanie s deťmi rómskeho pôvodu v porovnaní s deťmi z väčšinovej populácie.  

Zaujímavosťou je, že prvotne Európsky súd pre ľudské práva dospel k záveru, že práva, ktorých sa 
sťažovatelia domáhali neboli porušené. Následne sa sťažovatelia snažili domôcť svojich práv pred veľkým 
senátom Európskeho súdu pre ľudské práva.  

V príslušných štatistikách bolo dokázané, že Rómovia tvoria 56 % všetkých žiakov v špeciálnych školách 
v Ostrave, pričom tvorili len 2,26 % celkového počtu žiakov základných škôl. 

 
2.2 Načrtnutie problematiky (Zhrnutie najdôležitejších úvah, ktoré boli východiskové pre rozhodnutie 
vo veci) 

Súd poukázal na fakt, že Rómovia tvoria znevýhodnenú a hlavne zraniteľnú menšinu.4 Rómovia sú 
nositeľmi rôznych špecifík, na základe ktorých sú v bežnom živote často znevýhodňovaní, aj keď sú základné 
práva zakotvené v dokumentoch s najvyššou právnou silou, stav predvídaný právom je niekedy ťažko 
uplatniteľný v bežnom živote. Preto súd avizoval, že rómska menšina, ktorá sa často stáva terčom diskriminácie 
potrebujú zvláštnu ochranu. Relevantnosť zvýšenia ochrany v tomto prípade je odôvodnená tým, že 
sťažovateľmi boli neplnoleté osoby a právo na vzdelanie má preto poberať zvýšenú ochranu.  

Cieľom sťažovateľov je dokázať len to, že s nimi bolo bez objektívneho a rozumného zdôvodnenia 
zaobchádzané menej priaznivo ako s nerómskymi deťmi nachádzajúcimi sa v podobnej situácii a že v tomto 
prípade táto situácia zakladala nepriamu diskrimináciu.5 

Súd uviedol, že pre sťažovateľov môže byť dokazovanie diskriminačného zaobchádzania značne 
náročné. Podotkol, aby bolo zachovaná účinná ochrana práv sťažovateľov, musí pre nich v danej fázy 
dokazovania nepriamej diskriminácie platiť menšia prísnosť dokazovania. 

                                                 
2 VĚC D. H. A OSTATNÍ proti ČESKÉ REPUBLICE (stížnost č. 57325/00)  
3Ibid, čl. 19- 28 
4Ibid, čl. 182 
5Ibid, čl. 183 
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Z vyššie uvedených dôvodov, súd mal za to, že na posúdenie dopadu určitého opatrenia alebo praxe na 
jednotlivca či skupinu, štatistické údaje, ktoré sú pri kritickom skúmaní súdu, sa ukážu ako spoľahlivé a pre daný 
prípad významné, postačujú ako nepriamy dôkaz, ktorý sa od sťažovateľa vyžaduje. 

Následne súd zdôraznil že rodičia rómskych detí ako príslušníci znevýhodnenej komunity a často bez 
vzdelania neboli dostatočne schopní zvážiť všetky stránky danej situácie a dôsledky súhlasu o zaradenie svojich 
deti do špeciálnych škôl.6 Uvádza, že nie je možné pripustiť vzdanie sa práva na ochranu pred diskrimináciou, 
ako malo dôjsť podpísaním príslušného súhlasu rodičov. 
 
2.3 Rozhodnutie vo veci 

Súd konštatoval vo svojom rozhodnutí, že Česká republika v komparácii s inými členskými štátmi sa 
rozhodla problém týkajúci sa edukácie Rómov riešiť, avšak súd na druhej strane avizoval, že štát v rámci svojej 
diskrečnej právomoci je povinný zabezpečiť určité záruky týchto detí, ktoré plynú z ich statusu menšinových 
skupín7. Štát je preto povinný zabezpečovať preradenie len na základe objektívnych dôvodov a zároveň dbať na 
to aby táto právomoc štátu neobmedzila vývoj rómskych detí v súvislosti s plánmi, ktoré sú dané pre špeciálne 
školy. A aby toto preradenie bolo objektívne zdôvodnené a primerané účelu.8 
 Rozdielne zaobchádzanie je diskriminačné, pokiaľ nemá objektívne a rozumného odôvodnenie, pričom 
nesleduje legitímny cieľ alebo neexistuje vzťah primeranosti medzi využitými prostriedkami a sledovaným 
cieľom. V prípade, ak je rozdielne zaobchádzanie založené na rase, farbe pleti alebo etnickom pôvode, musí byť 
pojem objektívnosti a rozumného odôvodnenia vykladaný čo najprísnejšie.7 Súd konštatoval porušenie práv 
každého zo sťažovateľov a to porušenie čl. 14 Dohovoru v spojení s článkom 2 Dodatkového protokolu č. 1 
Dohovoru.9 

 Súd ustanovil, pokiaľ sťažovateľ, ktorý poukazuje na nepriamu diskrimináciu, takto doloží vyvrátiteľnú 
domnienku, že určité opatrenie alebo prax ma diskriminačný účinok, potom musí žalovaný štát vyvrátiť túto 
domnienku a preukázať, že rozdiel v zaobchádzaní nie je diskriminačný. V takomto prípade dochádza ku 
obráteniu dôkazného bremena, zo sťažovateľov na vládu príslušnej krajiny.10 
 
3 SAMPANI A OSTATNÍ PROTI GRÉCKU (Č. 32526/05)11 
 
3.1 Skutkové okolnosti prejedávaného prípadu12 

Ide o prípad 11 sťažovateľov, gréckych občanov patriacich k rómskemu etniku. Sťažovateľmi boli 
v tomto prípade zákonní zástupcovia detí, ktorým bola odopretá možnosť zapísania sa do základnej školy 
Aspropyrgos. Neďaleko ich tábora Psari. Podľa sťažovateľov, riaditelia dvoch škôl odmietli prihlásiť ich deti z 
dôvodu, že nedostali akékoľvek pokyny prijatia študentov od príslušného ministerstva.  

Podľa informácii, mali byť rodičia oboznámení po poskytnutí potrebných pokynov danými orgánmi, 
avšak rodičia nikdy pozvanie na zápis nedostali.  

V novembri a decembri 2004 navštívila delegácia učiteľov základných škôl z Aspropyrgosu rómsky 
tábor Psari aby informovali a presvedčili rodičov o nutnosti zapísať svoje deti.  

23. septembra 2004 sa konalo neformálne stretnutie, na ktorom sa rozhodlo, že žiaci sa mohli vyučovať 
v existujúcich priestoroch školy Aspropyrgos a taktiež vytvorenie ďalších tried pre staršie deti, aby bolo možné 
pripraviť ich na integráciu do bežných tried.  

Dňa 9. júna 2005 23 detí rómskeho pôvodu vrátane detí sťažovateľov o štúdium bolo zapísaných do 
školského roku 2005-2006.  

V septembri a októbri 2005 sa začali protesty nerómskych rodičov o prijatí rómskych detí do základnej 
školy. Cieľom protestov bolo premiestenie rómskych detí do inej budovy. Počas protestov bol nutný aj zásah 
políciou, aby sa predišlo fyzickým útokom proti rómskym žiakom.  

Výsledkom bolo vyhlásenie učiteľov, ktoré vyjadrovalo vôľu preradiť rómske deti do inej budovy. Podľa 
sťažovateľov bolo toto vyhlásenie vypracované pod tlakom, nie z vlastnej iniciatívy.  

                                                 
6 Ibid, čl. 204 
7 Ibid, čl. 205 
8 Ibid, čl. 196 
9 Ibid, čl. 210 
10 Ibid, čl. 189 
11 Sampanis and Others v. Greece (application no. 32526/05), Press release issued by the Registrar, on 5.6.2008  
12Sampanis and Others v. Greece (application no. 32526/05), čl. 5- 30 
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Od 31. októbra 2005 boli deti sťažovateľov vyučované v provizórnej triede. Výučba bola vykonávaná 
v zmontovaných železných konštrukciách pripomínajúcich kontajnery na pozemku patriacom obci 
Aspropyrgos. V apríli 2007 rómske deti boli presunuté do novej základnej školy zriadenej v príslušnom meste. 

Sťažovatelia sa domáhali porušenie práva na vzdelanie a teda čl. 2  dodatkového protokolu č. 1 
Dohovoru v spojení so zákazom diskriminácie čl. 14 Dohovoru ako aj právom na účinný prostriedok nápravy čl. 
13 Dohovoru. 
 
3.2 Načrtnutie problematiky (Zhrnutie najdôležitejších úvah, ktoré boli východiskové pre rozhodnutie 
vo veci)13 

Jadrom celého prípadu bolo rozdielne zaobchádzanie s rómskymi deťmi v porovnaní s nerómskymi 
deťmi v porovnateľnej situácii, pričom toto konanie nebolo odôvodnené objektívnym dôvodom. Domáhali sa 
konštatácie, že dané konanie zakladá porušenie článku 14 Dohovoru (zákaz diskriminácia) v spojení s článkom 
2 dodatkového protokolu č. 1 Dohovoru (právo na vzdelanie) a následne porušenie článku 13  Dohovoru (právo 
na účinný prostriedok nápravy). 

Rozsudok vydala komora zložená zo siedmich sudcov. Pokiaľ ide o žalobu podľa článku 14, súd 
poznamenal, že nebolo spochybnené, že deti sťažovateľov zmeškali školský rok 2004 - 2005 a následne boli 
zriadené prípravné triedy. Zmienil sa tiež o zložení prípravných triedy, ktoré navštevovali výlučne rómske deti, 
a že vytvorenie troch prípravných tried bolo naplánované až v roku 2005, až keď miestne orgány museli riešiť 
otázku školskej dochádzky pre rómske deti žijúce v tábore Psari.  

Súd poznamenal, že aj napriek tomu, že k incidentom rasistickej povahy došlo pred Základnou školou 
Aspropyrgos, a to konkrétne v septembri a októbri 2005, nie je možné aby sa predpokladalo, že tieto udalosti 
ovplyvnili rozhodnutie príslušných školských zariadení umiestniť žiakov rómskeho pôvodu do základnej školy.  

Súd dospel k záveru, že existuje veľká pravdepodobnosť výskytu diskriminácie v obdobných prípadoch. 
Grécka vláda teda mala povinnosť preukázať, že tento rozdiel bol založený na objektívnom faktore a nie na 
základe pôvodu, rasy či etnika.  

 
3.3 Rozhodnutie vo veci 

Súd poznamenal, že hoci dôkazy týkajúce sa výslovných odmietnutí školskými úradmi neboli 
preukázané, vzhľadom na zraniteľnosť rómskej komunity a domnievajúc sa, že článok 14 vyžaduje za určitých 
okolností rozdielne zaobchádzanie, aby sa prekonali nerovnosti, príslušné orgány mali uznať osobitosť prípadu 
a uľahčiť zápis rómskych detí. 
 Súd konštatoval, že príslušné orgány v roku 2007 nešpecifikovali kritériá, na základe ktorých by sa 
rozhodovalo o umiestení detí do špeciálnych prípravných tried. Okrem toho poznamenal, že kým cieľom 
prípravných tried bolo, aby ich žiaci dosiahli úroveň vzdelania, ktorá by im umožnila vstúpiť do bežných tried v 
pravý čas, neexistujú však dôkazy o tom, že tento proces bol uľahčený pomocou prípravných tried.  
 Okrem toho súd nebol spokojný s tým, že sťažovatelia neboli schopní posúdiť všetky aspekty situácie a 
dôsledky ich súhlasu s odovzdaním ich detí do samostatnej budovy. 

Súd dospel k záveru, že podmienky zápisu do školy pre tieto deti, ich umiestnenie v špeciálnych 
prípravných triedach je kvalifikované ako diskriminácia a predstavuje porušenie článku 14 dohovoru spolu s 
článkom 2 protokolu č. 1.14 

Súd zamietol námietku vlády, ktorá argumentovala nevyčerpanie vnútroštátnych opravných 
prostriedkov ochrany práv berúc do úvahy, že vláda neposkytla akýkoľvek iný opravný prostriedok15, ktorý by 
dokázal kvalitatívne vyriešiť porušenie čl. 14 s použitím čl. 2 Dodatkového protokolu č. 1 a preto súd rozhodol 
že došlo k porušeniu článku 13.16  

 
 
 
4 ORŠUŠ A OSTATNÍ PROTI CHORVÁTSKU17 
 

                                                 
13 Ibid, čl. 65- 104 
14 Ibid, čl. 96 
15 Ibid, čl. 57 
16 Ibid, čl. 58  
17 CASE OF ORŠUŠ AND OTHERS v. CROATIA (Application no. 15766/03) 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2215766/03%22]}
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4.1 Skutkové okolnosti prejedávaného prípadu18 
Tento prípad sa týka 14 detí rómskeho pôvodu  z Chorvátska, pôvodne ich bolo 15, avšak jeden zo 

sťažovateľov sťažnosť vzal späť. Sťažovatelia nastúpili na základnú školu v obciach Macinec, Podutren a 
Orehovica v rokoch 1996 až 2000, kde navštevovali triedy výlučne určené pre Rómov. Umiestňovanie rómskych 
detí do tried iba pre Rómov bolo odôvodnené  najmä zlou úrovňou ovládania chorvátskeho jazyka.  

V apríli 2002 podali sťažovatelia žalobu proti svojim základným školám. Tvrdili, že učebné osnovy iba 
pre Rómov v ich školách obsahovali o 30% menej výučbového učiva než oficiálne učebné osnovy, určené 
majoritnému obyvateľstvu. Domáhali sa, že ide o rasovú diskrimináciu a porušenie ich práva na vzdelanie, ako 
aj pred neľudským a ponižujúcim zaobchádzaním. Predložili aj psychologický prieskum týkajúci sa rómskych 
detí, ktoré navštevovali triedy iba pre Rómov, ktorý preukázal, že segregované vzdelávanie spôsobilo 
emocionálne a psychologické následky u rómskych detí, a to tak z hľadiska sebaúcty, ako aj z hľadiska rozvoja 
ich identity. 

V septembri 2002 Mestský súd v Čakovci sťažnosť sťažovateľov zamietol. Zistilo sa, že dôvod, prečo 
bola väčšina rómskych žiakov umiestnená do oddelených triedy bola väčšia potreba výučby chorvátskeho 
jazyka. Avšak učebné osnovy na základných školách Podturen a Macinec boli rovnaké ako tie, ktoré sa používali 
paralelne v osobitných triedach v týchto školách. V dôsledku toho sťažovatelia nepreukázali opodstatnenie ich 
obvinenia týkajúce sa rasovej diskriminácie. Sťažovatelia neuspeli ani v odvolacom konaní.  

Ústavná sťažnosť sťažovateľov podaná v novembri 2003 bola z podobných dôvodov zamietnutá až vo 
februári 2007. 

Vláda predložila štatistiku za rok 2001, ktorá ukázala, že iba Základná škola Macinec mala väčšinu 
rómskych žiakov navštevujúc iba rómske triedy; podiel ďalších dvoch škôl bol približne okolo 50%. To malo 
dokázať, že nešlo o všeobecnú agendu automaticky umiestňovať rómskych žiakov do samostatných tried. 
 
4.2 Postup ESĽP19   

Prvá sekcia senátu súdu 17. júla 2008 jednomyseľne rozhodla, že došlo k porušeniu článku 6 Európskeho 
dohovoru o ľudských právach z dôvodu neprimeranej dĺžky konania, avšak na druhej strane sa rozhodlo že 
nedošlo k porušeniu článku 2 dodatkového protokolu č. 1 (právo na vzdelanie) prijatý samostatne alebo v 
spojení s článkom 14 dohovoru (zákaz diskriminácie) .  

Východiskami pre rozhodnutie senátu boli najmä argumenty, presuny z tried iba pre Rómov do 
zmiešaných tried, ktoré považoval senát za bežný postup, následne skutočnosť, že sťažovatelia nenamietali 
dostatočnú úroveň ovládania chorvátskeho jazyka Sťažovatelia a ich rodičia taktiež nikdy nenamietali 
segregáciu ich detí do samostatných tried. Taktiež súd zhodnotil prípustnosť úrovne školských osnov iba v 
rómských triedach, ktoré boli využívané paralelne v podobných triedach na iných školách.   
 
4.3 Rozsudok Veľkej komory20 

Súd berie do úvahy dôležitosť ústavného súdu, avšak pripomína, že dĺžka súdneho konania sa 
posudzuje podľa chronologického doručenia prípadu ale je potrebné aby súd bral do úvahy aj vážnosť prípadu, 
respektíve urgentnosť možných porušení práv alebo slobôd.21 Podľa názoru súdu, dĺžka prejedávaného prípadu 
bola neprimerane dlhá, berúc do úvahy, že predmetom konania bolo právo na vzdelanie, čím súd konštatoval 
porušenie článku 6.22 

Väčšina sa domnievala, že školské zabezpečenie rómskych detí nebolo dostatočne vykonané 
ochrannými opatreniami, ktoré by zaistili, aby štát pri výkone svojej voľnej úvahy v oblasti vzdelávania 
dostatočne zohľadňoval ich osobitné potreby ako členov znevýhodnenej skupiny a v dôsledku týchto opatrení 
boli uchádzači umiestnení do samostatných tried, kde sa postupovalo podľa prispôsobeného učebného plánu, 
hoci jeho presný obsah zostáva nejasný.23 

 Kvôli nedostatočnej transparentnosti a nejasným kritériám preraďovania do osobitných tried zostali 
sťažovatelia v triedach iba pre Rómov podstatnú dobu, niekedy dokonca počas celej základnej školy.24 

                                                 
18 Ibid, čl.9- 60 
19 Ibid, čl. 99 
20 Ibid, čl. 118 a nasl.  
21 Ibid, čl.  109  
22 Ibid, čl. 110 
23 Ibid, čl. 182 
24 Ibid, čl. 185 
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Vzhľadom na dané skutočnosti súd rozhodol o porušenie článku 14 Dohovoru v spojení s článkom 2 
Dodatkového protokolu č. 1 Dohovoru.25  
 
4.4 Následné postupy 

Podľa hodnotenia Európskeho strediska práv Rómov (ERRC) po návšteve Chorvátska v júni 2010 
uviedla: „Situácia v školách zostáva rovnaká, väčšina rómskych detí naďalej navštevuje triedy iba pre rómske 
obyvateľstvo. ERRC dokonca identifikovalo ešte jednu školu v dedine Podturen, kde rómske deti navštevujú 
triedy iba pre Rómov. Situácia samotných žiadateľov v prípade Oršuš sa mierne zlepšila a údajne im hrozila 
možnosť zníženia sociálnych dávok kvôli priznaniu náhrady škody. Jediným pozitívnym vývojom bola iniciatíva 
riaditeľov základných škôl v jadre prípadu, ktorá požiadala orgány župy Medjimurje a ministerstvo školstva o 
zavedenie trojročných bezplatných predškolských programov pre rómske deti s cieľom pomôcť týmto deťom 
prekonať jazykové bariéry ešte pred nástupom do základnej školy “.26 

V marci 2011 podala Amnesty International podanie na Výbor ministrov Rady Európy týkajúce sa 
vykonania rozsudku, v ktorom zistila niekoľko ďalších nedostatkov. 
 
5 SAMPANI A OSTATNÍ PROTI GRÉCKU (Č. 59608/09)27 
 
5.1 Skutkové okolnosti prejedávaného prípadu28 

Sťažovateľmi bolo 140 osôb rómskeho pôvodu patriacich do 38 rodín, obývajúcich tábor Psari pri meste 
Aspropyrgos. Niektorí z nich boli tiež navrhovateľmi v prípade, ktorý  
som spomenul vyššie, vedený pod rovnakým názvom „Sampani a ostatní proti Grécku“. 

10. septembra 2008 bola v Aspropyrgose otvorená 12. základná škola, ktorá bola zriadená ako náhrada 
prístavby patriacej k 10. základnej škole, ktorú navštevovali hlavne rómske deti. Táto novopostavená škola 
mala vyučovať rómske aj nerómske deti.  

Rodičia nerómskych detí prejavili nesúhlas s umiestnením rómskych detí do bežných tried aj napriek 
snahám ombudsmana, zmiernenia nátlaku zo strany rodičov, sa incidentu nedokázalo predísť. Počas leta 2008 
boli poškodené priestory 12. školy a odcudzená väčšina vybavenia. 
  Po začiatku školského roka, riaditeľ školy informoval ministerstvo školstva, že stav školských zariadení 
nie je spôsobilý na zabezpečenie základných potrieb, čím by mohlo dôjsť k ohrozeniu žiakov aj učiteľov.  

Ministerstvo školstva požiadalo starostu Aspropyrgosu a predsedu samosprávneho kraja Západnej 
Atticy, o schválenie zlúčenia 11. a 12. školy. Predseda takéto konanie odmietol v snahe predídeniu sociálnym, 
kultúrnym a vzdelávacím problémom.  

V prípade sa aktívne zúčastňoval Ombudsman, ktorý vyzval príslušného predsedu o prehodnotenie 
rozhodnutia. Tento pokus ombudsmana dopadol neúspešne. V liste ombudsman uviedol, že „nevykonanie 
prezidentského dekrétu č. 201/1998 - ktorým sa všetci žiaci v obvode príslušnej školy mali byť presunutí do danej 
školy, aj keď to ich rodičia nežiadali - malo za následok transformáciu 12. školy na „školu geta“, pretože žiadni 
nerómski žiaci z okolia danú školu nenavštevovali“. 
  V júli 2009 ombudsman upovedomil ministerstvo školstva o tomto probléme. Avizoval, že starosta 
obce Aspropyrgos nemal v úmysle prijať potrebné opatrenia, napriek jeho vyhláseniam na začiatku roka 2008, 
že rómske deti „žiadajú navštevovanie rovnakých tried ako ostatní žiaci základnej školy Aspropyrgos“ a súčasne 
ignorujúc výzvu regionálnych úradov ministerstva aby prijal opatrenia smerujúce k náprave problémom 
týkajúcich sa 12. školy.  

V dňoch 30. mája a 20. júla 2009 sťažovatelia zaslali ministerstvu školstva žiadosť, v ktorej požadovali 
dovolenie rómskym žiakom navštevovať 10. školu a požadovali o vypracovanie nového školského 
vzdelávacieho programu, ktorý by bol prispôsobený potrebám rómskym žiakom, avšak nedostali žiadnu 
odpoveď. Riaditeľ školy tiež viackrát informoval úrady o problémoch týkajúcich sa najmä trasy školského 
autobusu, výstavby detského ihriska, inštalácie kúrenia a ďalších toaliet, učebníc nevhodných pre Rómov, 
ktorých materinským jazykom nebola gréčtina. Na základe daných skutočnosti odišlo z príslušnej školy 
niekoľko žiakov. 

                                                 
25 Ibid, čl. 186 
26Wikipedia, Oršuš and others v. Croatia [online] 2017. [cit. 2017-12-9]. Dostupné na: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Or%C5%A1u%C5%A1_and_Others_v._Croatia 
27 CASE OF SAMPANI AND OTHERS v. GREECE (Application no. 59608/09) 
28 Ibid, čl. 5- 42 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2259608/09%22]}
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5.2 Načrtnutie problematiky (Zhrnutie najdôležitejších úvah, ktoré boli východiskové pre rozhodnutie 
vo veci) 

Opierajúc sa o článok 14 Dohovoru (zákaz diskriminácie) v spojení s článkom 2 Dodatkového protokolu 
č. 1 Dohovoru (právo na vzdelanie) sťažovatelia tvrdili, že oni alebo ich deti boli zaradení do 12. školy, ktorú 
navštevovali výlučne deti rómskeho etnika a konkrétna škola poskytovala nižší štandard vzdelania ako iné školy 
pre majoritné obyvateľstvo.29 

Súd dospel k záveru, že existuje silná prezumpcia diskriminácie sťažovateľov z dôvodu umiestnenia 
rómskych detí do osobitných tried, spolu s množstvom rasistických incidentov vyvolaných rodičmi majoritného 
obyvateľstva30. 

Súd konštatoval, že napriek predošlému rozsudku Sampani a ostatní, nevidia posun týkajúci sa zmien, 
smerujúc k zlepšeniu situácie. V období, ktorého sa týka tento prípad (2008 - 2010), 12. školu navzdory 
zámerom školských úradov, naďalej navštevovali výlučne rómski žiaci. Preto, aj keď bola škola zriadená na 
integráciu rómskych žiakov najmä z osady Psari do bežného vzdelávacieho systému, jej prevádzkové problémy 
znamenali, naďalej rozdielne zaobchádzanie. Dôkazy o diskriminácii boli jasne nastolené.  

Súd skúmal, či mal rozdiel v zaobchádzaní s rómskymi deťmi objektívne a rozumné odôvodnenie. 
Opätovne bolo avizované, že ak sa rozdiel v zaobchádzaní zakladal na rase, farbe pleti alebo etnickom pôvode, 
pojem objektívne a rozumné odôvodnenie sa musí vykladať čo najprísnejšie31. 

Súd zistil, že hoci 9., 10. a 12. škola mali rovnaké spádové územie pôsobnosti, 12. školu navštevovali iba 
rómski žiaci. Škola tiež zažila ťažké podmienky, na ktoré jej riaditeľ upozornil správne orgány. 

Súd bral do úvahy aj fakt, že plán zlúčenia 11. a 12. školy predseda a starosta odmietli. Ďalej súd 
poznamenal na skutočnosť odvolania ombudsmana, ktorý označil 12. školu za „školu ghetta“, ktorými sa 
ministerstvo nezaoberalo a ostali bez odozvy. 

Súd na záver poznamenal, že medzi sťažovateľmi odišlo z vyučovania veľký počet detí, čo určite súvisí 
s absenciou akýchkoľvek opatrení na zlepšenie chodu školy.  

Súd, ktorý sa zaoberal novými otázkami nastolenými v tomto prípade, odporučil, aby uchádzači, ktorí 
boli ešte v školskom veku, boli zaradení do inej štátnej školy a aby tí, ktorí dosiahli plnoletosť, boli zaradení do 
programu „druhá šanca“ alebo navštevovali ústavy vzdelávania dospelých zriadené ministerstvom školstva v 
rámci programu celoživotného vzdelávania. 
 
5.3 Rozsudok vo veci32   

Za týchto okolností Súd konštatoval, že grécka vláda neposkytla nijaké vysvetlenia založené na 
objektívnych dôvodoch, prečo 12. školu nenavštevovali nerómski žiaci, avšak zistil, že prevádzka školy v rokoch 
2008 až 2010 mala za následok ďalšiu diskrimináciu sťažovateľov.33 Na základe čoho došlo k porušeniu čl. 14 
Dohovoru v spojení článkom č 2 Dodatkového protokolu č. 1 Dohovoru. 34 

Súd usúdil, že nie je potrebné osobitne skúmať sťažnosť sťažovateľov podľa článku 13, keďže už pri 
riešení námietky vlády týkajúcej sa nevyčerpania vnútroštátnych prostriedkov nápravy zistil, že konanie pred  
Najvyšším správnym súdom by nebolo účinný prostriedok nápravy. Tento prostriedok by nebol schopný 
zabezpečiť, aby sa žiadajúcim deťom dostalo nediskriminačného vzdelania.35 

Súd zamietol sťažnosť podľa článku 46. Poznamenal, že Výbor ministrov, výkonný orgán Rady Európy, 
zodpovedný za dohľad nad výkonom rozsudkov ES ĽP, rozhodol 14. septembra 2011 o ukončení preskúmania 
Sampani  a ostatní., keďže zistil, že takmer všetky deti sťažovateľov boli zaradené do 12. školy v Aspropyrgose 
a že štát prijal uspokojivé všeobecné opatrenia týkajúce sa prijímania Rómov do škôl.36 
 
 
6 LAVIDA A OSTATNÍ PROTI GRÉCKU37 

                                                 
29 Ibid, čl. 46  
30 Ibid, čl. 83 
31 Ibid, čl. 76 
32 Ibid, čl. 75 a nasl.  
33 Ibid, čl. 90 
34 Ibid, čl. 105 
35 Ibid, čl. 102 
36 Ibid, čl. 122- 128 
37CASE OF LAVIDA AND OTHERS V. GREECE (Application no. 7973/10) 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%227973/10%22]}
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6.1 Skutkové okolnosti prejedávaného prípadu38 

Sťažovateľmi bolo 23 gréckych štátnych príslušníkov, v zastúpení gréckej mimovládnej organizácii 
(Greek Helsinki Monitor ďalej len „GHM“). Je potrebné podotknúť, že polovicu obyvateľov mesta Sofades, 
tvoria osoby rómskeho pôvodu, ktoré žijú v štvrti známej ako „nové rómske sídlisko“. 

V danom čase v Sofades existovali 4 základné školy. Jedna z nich, základná škola č. 4, ktorá sa 
nachádzala v starej časti rómskej komunity.  

Dňa 21. mája 2009 navštívila delegácia mimovládnej organizácie GHM novú rómsku časť a školu č. 4. 
Delegácia zaslala list ministerstvu, v ktorom poukázala na to, že deti z nového sídliska Sofades navštevujú 
základnú školu č. 4 starej rómskej časti, ktoré vyučovalo iba rómskych žiakov v porovnaní so základnou školou 
č. 1. 

Delegácia kritizovala „jasnú etnickú segregáciu, ktorá porušuje grécke právo aj medzinárodné normy v 
oblasti ľudských práv, ako aj judikatúru ES ĽP,  napríklad Sampani a ostatní proti Grécku“. Aj napriek tejto kritike, 
na list neprišla žiadna odpoveď.  

V septembri 2009 sa žiadajúci rodičia údajne pýtali riaditeľa základnej školy č. 1 o možnosti zápisu 
svojich detí. Odmietol s tvrdením, že úrady sa domnievajú, že tieto deti by mali naďalej navštevovať školu č. 4. 

Dňa 29. septembra 2009 zaslal odbor regionálneho školstva správu ministerstvu školstva o fungovaní 
škôl Sofades a o vzdelávaní rómskych detí. 

Dňa 25. novembra 2009 GHM zaslal ďalší list osobitnému tajomníkovi pre medzikultúrne vzdelávanie, 
na ktorý opätovne nedostali žiadnu odpoveď. Ombudsman 15. decembra 2009 informoval GHM o kontaktovaní 
osobitného tajomníka, aby sa informoval o pozícii ministra školstva v tejto veci.  

Na stretnutí, ktoré sa konalo 26. januára 2012, sa zúčastnili minister školstva, osobitný tajomník pre 
medzikultúrne vzdelávanie, starosta mesta Sofades, zvolený zástupca a zástupcovia združení rodičov. 
Výsledkom stretnutia bolo rozhodnutie bolo o prijatí niekoľkých opatrení. 

 
6.2 Načrtnutie problematiky (Zhrnutie najdôležitejších úvah, ktoré boli východiskové pre rozhodnutie 
vo veci) 

Sťažovatelia sa domáhali konštatácie porušenia článku 14 Dohovoru (zákaz diskriminácie) v spojení s 
článkom 2 Dodatkového protokolu č. 1 Dohovoru (právo na vzdelanie) a to z dôvodu umiestnenia do základnej 
školy vyhradenej pre rómske deti a tvrdili, že ich umiestnenie do tejto školy pripravilo o riadne vzdelanie.39 

Žiadosť bola podaná na Európsky súd pre ľudské práva 7. januára 2010. Súd zistil, že základná škola č. 4 
v Sofades bola škola, ktorú navštevovali výlučne rómske deti. Napriek pravidlu, že žiaci sa majú vzdelávať v 
školách nachádzajúcich sa v blízkosti ich domovov, žiadne nerómske dieťa, ktoré žilo v blízkosti a patrilo do 
územnej pôsobnosti danej školy, nenavštevovalo školu č. 4.  

Súd avizoval, že škola č. 4 nebola zriadená ako škola určená výlučne pre rómske deti a nezahŕňala 
prípravné alebo podporné triedy pre rómske deti, ktoré sa chceli po dosiahnutí dostatočného stupňa vzdelania 
presťahovať do bežnej štátnej školy. Škola č. 4 bola obyčajná škola, ktorá ponúkala rovnaký program ako v 
iných štátnych základných školách.40 

Súd rovnako prihliadal aj na fakt, že príslušné orgány, najmä ministerstvo školstva, bolo informované o 
existencii etnickej segregácie vo vzdelávaní rómskych detí v Sofades. Táto situácia bola opísaná v dvoch listoch 
zaslaných uvedenému ministerstvu a v správe oddelenia regionálneho školstva. 41 

Správa upriamila pozornosť na súčasnú situáciu a odporučila orgánom, aby sa vyhli umiestňovaniu 
rómskych detí do škôl, ktoré navštevujú výlučne deti patriace k rómskej komunite, s cieľom ukončiť sociálne 
vylúčenie a podporiť integráciu Rómov.  

Navrhlo sa v ňom vybudovanie nových škôl a prekreslenie územnej mapy škôl. Konštatovalo sa, že 
vzdelávanie rómskych detí v existujúcich školách v Sofades bolo nepraktické vzhľadom na vysoký počet žiakov 
a nedostatok infraštruktúry. Správa berie na vedomie aj odmietnutie obecného zastupiteľstva zrušiť školu č. 4 
a nepriateľské reakcie rodičov nerómskych žiakov pri zaraďovaní rómskych detí do ostatných škôl v Sofades.  
6.3 Rozhodnutie vo veci 

                                                 
38 Ibid, čl. 4- 23 
39Ibid, čl. 53 
40 Ibid, čl. 65 
41 Ibid, čl. 68 
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Nadväzujúc na skoršiu judikatúru42, súd poznamenal že je potrebná špeciálna ochrana 
rómskeho etnika. Je dôležité venovať pozornosť ich potrebám v prístupe k vzdelávaniu. Nakoľko štát, 
neuniesol dôkazné bremeno a nedokázal, že k diskriminácií dochádzalo na základe objektívnych 
dôvodov.43 

Preto súd dospel k záveru, že aj neschopnosť podniknúť proti segregačné opatrenia ako aj 
iných skutočností malo za následok porušenie zákazu diskriminácie, čl. 14 Dohovoru súčasne s právom 
na vzdelanie, čl. 2 Dodatkového protokolu č. 1 Dohovoru.44 O čom svedčí aj fakt, že grécke 
Ministerstvo školstva bolo informované o etnickej segregácii v tejto škole, nepodniklo žiadne kroky, 
aby situáciu vyriešilo. K takýmto krokom mohla patriť napríklad úprava školských obvodov alebo 
preradenie rómskych žiakov do iných škôl. 
 
7 HORVÁTH A KISS PROTI MAĎARSKU45 
 
7.1 Skutkové okolnosti prejedávaného prípadu46 

Sťažovateľmi v prejedávanom prípade boli István Horváth a András Kiss, rómskeho pôvodu, občania 
Maďarskej republiky, narodení v rokoch 1994 a 1992. 

Pán Horváth sa stal v roku 2001 žiakom osobitnej základnej a odbornej školy. Podkladom pre 
preradenie pána Horvátha bolo odporúčanie odbornej poroty, ktorá ho diagnostikovala ako osobu s „ľahkým 
mentálnym postihnutím“. Podnet na vyšetrenie pána Horvátha iniciovala škôlka, ktorú v tom čase navštevoval.  

Zákonní zástupcovia pána Horvátha neboli prítomní počas vyšetrenia odbornej komisie, ktorí sa z 
výsledkov vyšetrenia oboznámili až potom, ako im odborná porota oznámila preradenie ich syna do osobitnej 
škôlky.  Po vyšetrení v roku 2007, odborná porota konštatovala jeho dobré študijné výsledky, no zároveň 
potvrdila jeho umiestnenie v osobitnej škole. 

Pán Kiss začal navštevovať základnú školu v roku 1999. V prvom ročníku, na podnet školy, bol 
podrobený vyšetreniu odbornou porotou, obdobne ako pán Horváth. Výsledkom posúdenia bola konštatácia, 
že pán Kiss má „ľahké mentálne postihnutie“. Na rozdiel od prípadu pána Horvátha, zákonní zástupcovia pána 
Kissa namietali aby bol ich syn preradený do osobitnej základnej.  

Pri neskoršom vyšetrení na účely prehodnotenia odborná porota poznamenala, že aj napriek tomu, že 
pán Kiss dosahoval v škole dobré výsledky, nebolo vyvinuté jeho 
analytické myslenie. Porota opakovane potvrdila svoj úsudok o preradení a trvala na tom, aby pán Kiss naďalej 
navštevoval odbornú školu.  

Zvrat nastal v roku 2005, keď sťažovatelia boli podrobení viacerým testom, vykonanými nezávislými 
odborníkmi, ktorými sa preukázalo, že ani jeden zo sťažovateľov nie je mentálne postihnutí a vyvrátili tvrdenia, 
ktoré boli podkladom pre ich preradenie. Zároveň skonštatovali neopodstatnenosť preradenia a usúdili, že 
sťažovatelia boli spôsobilí vzdelávania podľa štandardného učebného plánu.  

V novembri 2006 bola podaná žaloba sťažovateľov na okresnom súde. Domáhali sa odškodnenia, 
namietajúc porušenie princípu rovnakého zaobchádzania podľa Občianskeho zákonníka a zákona o verejnom 
vzdelávaní. Žaloba smerovala proti odbornej porote, krajskej rade a osobitnej základnej a odbornej škole, ktorú 
navštevovali. Namietali, že odborná porota ich diskriminovala, keď chybne určila diagnózu a že v 
diagnostickom systéme boli systematické chyby, ktoré nebrali do úvahy sociálne a kultúrne zázemie rómskych 
detí a ich rodičia v rozpore s platnými pravidlami neboli informovaní o postupe poroty.  

V máji 2009 súd rozhodol, že prístup k vzdelávaniu sťažovateľov predstavoval 
porušenie ich práva na rovnaké zaobchádzanie a vzdelanie. Odborná porota predovšetkým 
nedokázala jednotlivo identifikovať špeciálne potreby v oblasti vzdelávania sťažovateľov 
a inštitúcie sociálnych služieb vykonávajúce ich zaradenie boli preťažené z dôvodu zmeny 
štruktúry a nedostatku personálu. Súd nakoniec sťažovateľom priznal odškodnenie.  

                                                 
42 D. H. a ostatní proti Českej republike a Oršuš a ostatní proti Chorvátsku 
43 Ibid, čl. 72 
44 Ibid, čl. 73 
45 Ústavný súd SR, Správa Ústavného súdu Slovenskej republiky [online] Košice, 2015, Mgr. Tomáš Majerník  
46 CASE OF HORVÁTH AND KISS v. HUNGARY (Application no. 11146/11), čl. 5 – 54 
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Avšak po podaní odvolania zo strany školy, odvolací súd v novembri 2009 zamietol nároky sťažovateľov. 
Následne Najvyšší súd v auguste roku 2010 potvrdil rozsudok odvolacieho súdu vzhľadom na zistenie, že 
správanie školy a krajskej rady nepredstavovalo porušenie práva sťažovateľov na rovnaké zaobchádzanie.  
 
7.2 Načrtnutie problematiky (Zhrnutie najdôležitejších úvah, ktoré boli východiskové pre rozhodnutie 
vo veci) 

ESĽP konštatoval početnosť rómskych detí v osobitnej základnej a odbornej škole, ktorú sťažovatelia 
navštevovali a že rómske deti boli pre systematické chybné diagnostikovanie mentálneho postihnutia a to 
celkovo nadmerne zastúpené v osobitných školách aj v minulosti. 47 

Zo správy o Maďarsku uverejnenej Európskou komisiou proti rasizmu a intolerancii (ECRI) z roku 2009 
vyplynulo, že väčšina detí s miernou poruchou učenia by mohla byť ľahko integrovaná do bežných škôl, ale boli 
často chybne diagnostikované z dôvodu kultúrnych rozdielov. Po zlom zaradení už tieto deti nemali veľkú šancu 
na vymanenie sa zo systému menej kvalitného vzdelávania.  

Keďže sťažovatelia nenamietali údajné štrukturálne problémy neobjektívneho testovania pred 
maďarskými súdmi, ESĽP vyhlásil túto časť sťažnosti za neprijateľnú.  

Poznamenal však, že testy, ktoré boli používané na posúdenie študijných schopností sťažovateľov, 
vyvolávali diskusiu a naďalej boli predmetom vedeckých debát. Predovšetkým, maďarské orgány stanovili 
hraničnú hodnotu mentálneho postihnutia na IQ 86, teda podstatne vyššie ako hodnota IQ 70 stanovená WHO. 
48 

Skutočnosti v prípade sťažovateľov naznačovali, že k školskému zaradeniu Rómov s údajným „miernym 
mentálnym postihnutím“ sa nepristupovalo s primeranými zárukami, ktoré by  zabezpečili, že ich špeciálne 
potreby ako členov znevýhodnenej skupiny by boli brané do úvahy.  

V dôsledku toho boli izolovaní od žiakov z majoritnej populácie a dostávalo sa im vzdelania, ktoré by 
pravdepodobne ohrozilo ich osobný rozvoj namiesto pomoci s rozvíjaním zručností a s cieľom uľahčenia ich 
života medzi väčšinovou populáciou. Maďarská vláda z toho dôvodu nepreukázala, že rozdiel v zaobchádzaní 
nemal žiadne neúmerne nepriaznivé dôsledky na sťažovateľov.  

Súd konštatoval, že maďarské orgány stanovili hraničnú hodnotu mentálneho postihnutia na IQ 86, čo 
je podstatne vyššie ako smernica WHO na úrovni IQ 70. Skupina odborníkov zistila rôznorodé výsledky IQ pána 
Horvátha medzi IQ 61 a 83. Pán Kiss mal podľa „Budapest Binet Test“ IQ na úrovni 63 a podľa „Raven Test“ na 
úrovni 83. 49 

Pri neskorších testoch v letnom tábore mal však pán Horváth IQ 83 a pán Kiss IQ 90.  
 
7.3 Rozhodnutie vo veci 

Vo vzťahu k obidvom sťažovateľom teda došlo k porušeniu čl. 2 dodatkového protokolu 1 v spojení s čl. 
14 dohovoru. 50 

ESĽP nemohol prijať tvrdenie sťažovateľov, že rozdielne zaobchádzanie ako také vyplynulo z de facto 
situácie, ktorá sa týkala len Rómov. Je však nesporné (a ESĽP nevidí dôvod konštatovať iný záver), že rozdielne 
a potenciálne znevýhodňujúce zaobchádzanie sa uplatňovalo oveľa viac v prípadoch Rómov než v iných 
prípadoch.  

Vláda nevedela poskytnúť rozumné zdôvodnenie takého rozdielu okrem toho, že vo 
všeobecnosti odkazovala na vysoký výskyt znevýhodňujúceho sociálneho zázemia Rómov. ESĽP 
pripomenul, že rozdiel v zaobchádzaní je diskriminačný, ak „nemá žiadne objektívne a rozumné 
zdôvodnenie“, čo znamená, že nesleduje „legitímny cieľ“ alebo že absentuje „primeraný vzťah 
proporcionality“ medzi použitými prostriedkami a sledovaným cieľom, ktorý sa má dosiahnuť.51 

Súd zdôraznil, že ak je rozdiel v zaobchádzaní založený na rase, farbe pleti alebo etnickom 
pôvode, pojem objektívneho a rozumného zdôvodnenia musí byť vykladaný čo najužšie.52 Súd 

                                                 
47 Ibid, čl. 110,  
48 Ibid, čl. 122 
40  Ibid, čl. 127 
49 Ibid, čl. 118  
50 Ibid, čl. 129 
51 Ibid, čl. 112 
52 Ibid, čl. 128 
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konštatoval, že maďarské orgány prijali viacero opatrení na účely zabránenia chybného určenia 
diagnóz pri umiestňovaní detí.  
 
 
8 ZÁVER 

Touto prácou by som rád priblížil problematiku, ktorá je v našej spoločnosti tabuizovaná a napriek 
frekventovanosti týchto problémov, s ktorými sa obyvatelia rómskeho etnika potykajú, ochota poskytnúť 
riešenia alebo  participovať na vyriešení tohto problému je častokrát slabá, či nulová. Ľudia, ktorých sa táto 
problematika netýka, ju veľakrát ignorujú a práve táto apatia môže vytvárať úrodnú pôdu pre šírenie 
diskriminácie či dezinformácií o Rómoch či rómskej otázke vo všeobecnosti.  

Pri zhromažďovaní rozsudkov a pri bližšej analýze, som si uvedomil aké dôležité je rovnaké 
zaobchádzanie, keďže tieto prípady sa týkali najmä detí, ktoré nemohli za svoj pôvod a ktorých osud bol 
predurčení len na základe biologických faktorov. Snahy týchto detí a ich zákonných zástupcov, boli na národnej 
úrovni neúspešné, niekedy úplne absentovali, pričom štát mal byť zložkou, ktorý garantuje ochranu základných 
práv s slobôd.  

Dôležitým faktom ostáva, že právo na vzdelanie, je tým základným kameňom, ktorý bude formovať 
budúci svet. Deti, ktorým bolo toto právo odopierané, ostanú v koľaji ich rodičov, čo má za následok životný 
kruh osudu detí s rómskych pôvodom. Preto sú snahy riešiť tento problém tak alarmujúce a vyžadujú si 
spoluprácu, tak zo strany ľudí, ktorí nemajú rómsky pôvod, ako aj zo strany štátu, ktorý by mal vyvinúť úsilie 
pre vytvorenie kvalitnej normotvorby a ochrániť túto skupinu.  

Ochranu v oblasti vzdelávania nám ustanovuje vnútroštátne právo ako aj medzinárodné právne 
dokumenty. Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd predstavuje základný rámec práv a slobôd 
prijatý Radou Európy, ktorý obsahuje právo na vzdelanie, čl. 2 Dodatkového protokolu č. 1, ktorý sa ma 
uplatňovať v súčinnosti čl. 14., zákazom diskriminácie. Právnu úpravu vzdelávania v spojitosti so zákazom 
diskriminácie upravuje aj právny predpis najvyššej sily, akým je Ústava SR a to čl. 42 ods. 1, právo na vzdelanie, 
ktorý sa má uplatňovať v súčinnosti so zákazom diskriminácie, čl. 12 ods. 2. Osobitná právna úprava vo forme 
právnych predpisov, predstavuje ďalší rámec normotvorby, akými sú Školský zákon č. 245/2008 alebo 
Antidiskriminačný zákon č. 365/2004. 

Na druhej strane je potrebné brať do úvahy aj špecifiká, ktoré prináša táto menšina. Nejde o stereotypy, 
ale o vzorce správania, ktorých sú títo jedinci nositeľmi. Je potrebné povedať, že práca s rómskou menšinou je 
obzvlášť náročná. Pri jedincoch, ktorí pochádzajú z mnohopočetných rodín, zo sídlisk, kde žije veľký počet osôb 
v jednej domácnosti, ale aj v podmienkach, ktoré si bežná populácia nedokáže ani len predstaviť. V svojom 
domácom prostredí nemajú priestor na to, aby si ozrejmili znalosti týkajúce sa základných hygienických 
návykov,  elementárnej motoriky či slovenského jazyka. Častokrát sú deti v týchto rodinách zanedbávané 
a netreba opomenúť ani ich životný štandard, ktorý nie vždy pokrýva základné potreby. Snahy spojené 
s edukáciou rómskej komunity si vyžaduje veľa trpezlivosti. Ich domáce zázemie nepredstavuje dostatočné 
základy pre ich bežné zaradenie sa do spoločnosti, čo môže predstavovať pôvod problému.  

Súd preto apeloval, že štát musí zohľadniť špecifiká, ktoré prináša rómske etnikum, pri zaobstarávaní 
opatrení, ako aj špecifiká každého jedinca v rámci tejto menšiny a túto skupinu chrániť. 

Súd nastolil pravidlo, kde je štát nositeľom dôkazného bremena a je jeho povinnosťou obhájiť rozdielne 
zaobchádzanie na základe objektívne zdôvodnených aspektov a jeho neunesenie má za následok konštatáciu 
porušenia čl.14 berúc do úvahy, že štát ma zabezpečiť také opatrenia, ktoré by viedli k potlačeniu 
diskriminačných snáh v súvislosti zohľadňujúc špecifiká rómskej národnosti, ako bolo poznamenané vyššie.   

Rovnako k riešeniu problému rómskej diskriminácie neprispievajú ani politické aktivity, ktoré 
podnecujú najmä populistickými názormi a nabádanim k diskriminačnému správaniu, čím vytvárajú komunitu, 
v ktorej sa nenávisť k rómskej národnosti javí ako niečo, čo nie je zlé, niekedy až bežné. Tieto strany a jedinci 
pôsobia na svojich voličov, často s nesprávnymi, klamlivými alebo zavádzajúcimi informáciami, ktorá vytvára 
úrodnú pôdu pre ďalšiu diskrimináciu. 

Odstránenie diskriminácie žiakov rómskeho pôvodu, by malo byť hlavnou prioritou, z dôvodu, že 
spoločnosť je taká silná ako je silná jej najslabšia časť. Podľa môjho názoru, účinná zákonná úprava a schopnosť 
vynútenia tejto úpravy, by dokázala vyriešiť problém a bolo by to základným krokom pre odstránenie 
problému.  Začať treba od začiatku, a to od predprimárneho a primárneho vzdelávania, ktoré je pre tieto deti 
kľúčovým aspektom. Následná integrácia rómskych detí do škôl majoritného obyvateľstva. Funkčný školský 
systém a ochrana rómskeho etnika. 
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VYMOŽITEĽNOSŤ JEHO VÝSLEDKOV1 
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Abstract: The goal of this essay is a complex review of referendum upon early parliamentary elections and refer 
to an issue in Slovak legal system and questions that arise within. An essay reflects to a court decision of Slovak 
constitutional court and other international court decisions subject to an early parliamentary election and refer 
to a lack of legal cover to a constitutional statute and a possibility of dissolving parliament by referendum. 
 
Abstrakt: Cieľom práce je zaujať stanovisko k otázke, či referendum o predčasných parlamentných voľbách je 
ústavne konformné. Ďalej je cieľom zamyslieť sa nad premietnutím výsledkov takéhoto referenda do aplikačnej 
praxe. V práci sa reflektuje na judikatúru ústavného súdu Slovenskej republiky k referendu a na zahraničnú 
judikatúru na tému predčasných parlamentných volieb a úpravu tohto inštitútu. Práca poukazuje na 
nedostatočnú úpravu skrátenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky pomocou ústavných 
zákonov a na ich možnosť prijatia v referende. 
 
Key words: Referendum, early elections, subject of referendum, constitutional statute, enforceability of the 
results. 
 
Kľúčové slová: Referendum, predčasné voľby, predmet referenda, ústavný zákon, vymožiteľnosť výsledkov. 
 
1 ÚVOD 

Predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky nepredpokladaným 
spôsobom je otázka, ktorá sa opakovane vyskytuje, avšak ešte nie je právnou úpravou spoľahlivo vyriešená. 
V rokoch 2020 a 2021, v dôsledku pandémie vláda a parlament čelia nespokojnosti občanov a opozičných, ako 
aj  mimo parlamentných strán, ktoré navrhujú riešenie v podobe predčasných parlamentných volieb.  Mali by 
sa uskutočniť po rozhodovaní občanov v referende. Cieľom práce je skúmať súlad predmetu referenda 
o predčasných voľbách s ústavou a určiť problémové body, ktoré sa týkajú vymožiteľnosti referenda. Práca sa 
tiež zaoberá možnými vonkajšími vplyvmi politiky na referendum a možným vplyvom referenda na voľby. 
Pomocou analógie, analýzy a komparácie sa pokúsime odpovedať na uvedené otázky. 

 
2 PROBLEMATIKA PREDČASNÝCH VOLIEB AKO PREDMET REFERENDA 

Priama demokracia je ušľachtilá idea, pri ktorej ľud bezprostredne rozhoduje o svojich záležitostiach. 
V polopriamej demokracii, ako je Slovenská republika majú občania možnosť prostredníctvom ústavne 
zakotveného inštitútu referenda, participovať priamo na vládnutí. V článku 2 odsek 1 ústavy je uvedené, že 
občania ako suverén, od ktorého pochádza všetka štátna moc, ju môžu vykonávať buď prostredníctvom 
zástupcov alebo priamo. Túto skutočnosť opisuje aj ústavný súd v uznesení sp.zn. II. ÚS 31/97  slovami: ,,ak teda 
občania môžu svoju štátnu moc vykonávať aj inak ako prostredníctvom poslancov, môžu namiesto nich vykonávať 
aj zákonodarnú činnosť. Keďže Ústava sama označuje cit. ustanovenie za základné, znamená to, že v jeho duchu 
treba vykladať všetky ustanovenia ostatných hláv Ústavy.“        
  

Aj keď je Národná rada Slovenskej republiky ( ďalej „NR SR“) v prijímaní zákonov  dominantná, 
neznamená to, že má nepriama demokracia materiálnu prednosť. Toto je vyjadrené v náleze sp.zn. PL. ÚS 
24/2014 slovami: ,,Ku vzťahu referenda ako inštitútu priamej demokracie k zastupiteľskej demokracii ústavný súd 
uvádza, že skutočnosť, že v čl. 2 ods. 1 ústavy sa najprv spomína vykonávanie štátnej moci občanmi 
prostredníctvom volených zástupcov a až potom priamy výkon štátnej moci, nemožno podľa názoru ústavného 
súdu hodnotiť ako materiálno-právne priorizovanie nepriamej (zastupiteľskej) demokracie.“   
     

                                                 
1 Tento príspevok bol prezentovaný ako študentská vedecká odborná práca v rámci XII. ročníku ŠVOČ na PraF UK. V rámci 
príslušnej sekcie sa umiestnil na 3. mieste. Konzultantom práce ŠVOČ bol doc. JUDr. Marián Giba PhD. 
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V úvodných článkoch ústavy je referendum upravené v článku 7 odsek 1, kde figuruje obligatórne 
referendum. Následne je referendum zakotvené v piatej hlave ústavy, ktorá má názvov Zákonodarná moc, čo 
nám nasvedčuje podstatu tohto inštitútu a to, že zákony môže rovnako prijímať parlament, ako aj ľud 
prostredníctvom referenda. V už spomínanej časti ústavy je referendum upravené článkami 93 až 100. 
Vykonávacia úprava nasleduje v zákone č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva. Právna 
úprava referenda je pomerne strohá a v teoretickej rovine z nej vyplýva mnoho otázok a problémov ohľadom 
tohto nástroja priamej demokracie2. Ústavný súd svojou judikatúrou referendum zčasti rozvinul 
a skonkretizoval jeho možnosť využitia v praxi. Za najpodstatnejší môžeme považovať nález sp.zn. PL. ÚS 
24/2014, kde sa ústavný súd vyjadroval najmä k otázkam predmetu, záväznosti referenda a upravil 
nezrovnalosti vyplývajúce z prechádzajúcich výkladov.3    

Referendum tak, ako je upravené v slovenskom právnom systéme má však ešte otázky, ktoré nie sú 
zodpovedané ani v judikatúre ústavného súdu a v prípade hlbšieho pohľadu môžu vzbudiť dokonca aj 
pochybnosti o tom, či je referendum v súčasnej úprave funkčný nástroj priamej demokracie.  
 
2.1 Predčasné voľby nepredpokladané ústavou  

Predčasné voľby prichádzajú do úvahy ako inštitút, slúžiaci na preklenutie problémov, ktoré vznikli 
z rôznorodých situácií v parlamente. Predstavme si vládu, ktorá v dôsledku zmeny rozloženia síl nie je schopná 
prijať pre ňu dôležitý zákon. Vláda má napríklad možnosť spojiť hlasovanie o prijatí zákona s vyslovením dôvery 
parlamentu. Takýto postup samozrejme môže priniesť to, že NR SR dôveru nevysloví. Avšak po odvolaní starej 
vlády prezidentom sa nová vláda už z parlamentu nezloží a jedinou legitímnou možnosťou, ako sa z tejto 
situácie dostať, sú predčasné parlamentné voľby.4 Podľa ústavy rozlišujeme päť možností, kedy sa môžu 
uskutočniť predčasné voľby do NR SR. Vždy sa tak deje po rozpustení NR SR prezidentom. Ide o prípady podľa 
článku 102 písmeno e) a to, ak NRSR v lehote 6 mesiacov od vymenovania vlády nechválila jej programové 
vyhlásenie, ak sa NRSR do 3 mesiacoch neuzniesla o vládnom návrhu zákona, s ktorým spojila vláda vyslovenie 
dôvery, ak NR SR nebola dlhšie ako tri mesiace spôsobilá uznášať sa, hoci jej zasadanie nebolo prerušené a hoci 
bolo v tomto čase opakovane zvolávaná na schôdzu, ak zasadnutie NR SR bolo prerušené na dlhší čas ako 
dovoľuje ústava, a ak prebehlo ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta a prezident v ňom nebol odvolaný, tak 
má povinnosť rozpustiť NR SR.5       Toto sú dôvody na 
základe ktorých môže dôjsť k predčasným voľbám predpokladaným ústavným postupom. Doposiaľ však: 
,,všetky tri doterajšie predčasné parlamentné voľby boli dôsledkom skrátenia volebného obdobia Národnej rady, ku 
ktorému pristúpila sama NR SR, a to prijatím osobitného ústavného zákona,“6 ktorého prijatie ústava 
nepredpokladá. Bližšie sa zaoberáme ústavnými zákonmi v kapitole 2.3. K uskutočneniu predčasných volieb 
dôsledkom hlasovania občanov v referende ešte doposiaľ neprišlo, aj keď iniciatíva tu bola už dvakrát v rokoch 
2000 a 2004 a zdá sa, že je tu opäť.   
 
2.2 Potencionálny zásah predmetu referenda o predčasných voľbách do práv a slobôd občanov a 
poslancov 

Všeobecne je pozitívny predmet referenda a jeho úprava uvedená v článku 93 odsek 2 ústavy 
a negatívne vymedzený v článku 93 odseku 3 ústavy. Negatívne vymedzenie predmetu referenda vymedzuje 
to, o čom by sa referendum konať nemalo, v úprave ústavného práva Slovenskej republiky ide o základné práva 
a slobody, dane, odvody a štátny rozpočet. Pri fakultatívnom referende a jeho predmete ústava používa pojem 
verejný záujem. Ide do veľkej miery o vágny pojem, pod ktorý by sa dalo subsumovať takmer čokoľvek.  Ústavný 
súd sa na margo tohto problému vyjadril v náleze sp.zn. PL.ÚS 24/2014 nasledovne: „Fakt, že 350 000 alebo 

                                                 
2 Pozri napríklad: DOMIN,M. NEPLATNOSŤ REFERENDA KONŠTATOVANÁ ÚSTAVNÝM SÚDOM. A ČO ĎALEJ ? Bratislavské 
právnické fórum 2018, s.56-65. Bratislava Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2018. Dostupné na 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Konferencie_a_podujatia/bpf_2018_new/Zbornik_BPF2018_sekcia_10.pdf 
3 Napríklad uznesenie II.ÚS 31/97 ktorý judikoval záväznosť referenda ako teóriu príkazu poslancovi čo bolo v  rozpore so zákazom 
imperatívneho mandátu  
4 GIBA, M. Referendum o predčasných voľbách. In Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2008. Bratislava : Univerzita Komenského 
v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2008, s. 572-579 
5 Do úvahy musíme zaradiť ešte jednu, a teda šiestu možnosť, a to v prípade vyhlásenia volieb za neplatné Ústavným súdom podľa článku 
129 odsek 1 Ústavy sa uskutočnia nové voľby do NR SR podľa §56 odsek 2 zákona číslo 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného 
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
6 DOMIN, M.: Predčasné parlamentné voľby. Právna teória a politická prax. In ComenIUS. 2017 [online] 20.08.2017.  
Dostupné na https://comenius.flaw.uniba.sk/index.php/kategorie/politika-a-pravo/29-predcasne-parlamentnevolby-pravna-teoria-a-
politicka-prax. 
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dokonca viac občanov žiada referendum o určitej otázke, podstatným spôsobom nasvedčuje tomu, že táto otázka 
sa formuje do podoby dôležitej otázky verejného záujmu.“ Trvanie volebného obdobia NR SR v celej dĺžke alebo 
vykonanie predčasných volieb, ak je ľud nespokojný s formou a štýlom riadenia štátu určite medzi verejný 
záujem, ako taký, patrí. Ďalšie požiadavky na predmet referenda sú, podľa vyššie uvedeného článku, že 
referendum sa nemôže konať o základných právach. Avšak ústavný súd sa už vo vyššie citovanom náleze 
vyjadril, že: ,,Nemožno však odmietnuť každú otázku, ktorá sa čo len minimálne obsahovo dotýka niektorého zo 
základných práv a slobôd. Inak by totiž skutočne došlo k popretiu zmyslu a účelu inštitútu referenda, čo ústavodarca 
jeho zakotvením do textu ústavy zjavne nemal na mysli.“ Z toho vyplýva, že o niektorých základných právach sa 
referendum konať môže, čiže neplatí absolútny zákaz predmetu dotýkajúceho sa práv a slobôd. Podstatným 
momentom nálezu ústavného súdu je aj myšlienka, že o základných právach a slobodách sa môže konať 
referendum, ak by toto referendum prispelo k rozšíreniu štandardu základných práv a slobôd.    
   

S ohľadom na predčasné voľby ako predmet referenda je možné sa zamyslieť, či sa koná o základných 
právach a slobodách občanov a poslancov, a ak áno, tak ktorých. Voľby predstavujú spôsob, akým si ľud ako 
suverén, čiže zdroj všetkej moci v štáte, vyberá svojich reprezentantov.7 Ide o inštitút, slúžiaci na pomyslený 
prenos výkonu štátnej moci na svojich zástupcov. Právo voliť vo všeobecnosti patrí každému, kto získal 
dospelosť dovŕšením osemnásteho roku života8 a patrí medzi základné práva a slobody, a taktiež je jedno zo 
základných politických práv.9     V súvislosti s týmito informáciami je namieste 
otázka, či by sa predmet referenda, akým sú predčasné voľby nedotýkal základných práv voličov, ktorí prišli 
k volebným urnám a odovzdali svoj hlas v prospech politickej strany a poslancov,10 a ak by sa aj dotýkal týchto 
práv, čo podľa judikatúry nie je protiústavné, tak či by ich rozširoval alebo zužoval. Ústavný súd sa v uznesení 
sp.zn. II. ÚS 153/2013 vyjadril k ústavnej sťažnosti, ktorá sa týkala podobnej otázky, a to porušenia základných 
práv sťažovateľa, najmä podľa článku 30 odsek 1 ústavy, vyhlásením predčasných volieb na základe ústavného 
zákona. Aj keď nejde o prípad predčasných volieb prostredníctvom referenda, môžeme použiť argumentáciu 
ústavného súdu, ktorý sa vyjadril že: ,,neexistuje (priama) väzba medzi sťažovateľom a ujmou, ktorá mala byť 
utrpená porušením ním identifikovaného práva, hoci zo sťažnosti je zrejmé, že predčasné voľby na základe 
napadnutého ústavného zákona narušili dôveru sťažovateľa v riadny výkon správy vecí verejných.“ Ďalej: 
,,sťažovateľ v bežných okolnostiach v zásade nie je nositeľom subjektívneho práva na ústavou stanovenú dĺžku 
volebného obdobia parlamentu. (...) Sťažovateľ nespochybňuje, že mal možnosť sa zúčastniť na správe vecí 
verejných voľbou svojich zástupcov a tým sa z hľadiska „slobodnej voľby svojich zástupcov“ (čl. 30 ods. 1 prvá veta 
ústavy) do národnej rady samotnými parlamentnými voľbami jeho právo podľa čl. 30 ods. 1 ústavy v aspekte 
zastupiteľskej (nie priamej) demokracie vyčerpáva.“       
 Ako sme už spomenuli vyššie, nejde o totožnú situáciu, keďže sa v tomto rozhodnutí nerieši, či ide 
o zásah a zníženie základných práv podľa článku 93 (3) ústavy neprípustným predmetom referenda. Ak 
použijeme analógiu a premietneme to na našu otázku, či sa teda predmetom referenda zasiahne do základného 
práva voliča, podľa vyššie uvedených článkov najmä článku 30 odsek 1 ústavy, dostaneme záver, že volič nie je 
nositeľom tohto subjektívneho práva po celú dĺžku volebného obdobia Národnej rady, a že jeho právo sa 
voľbami vyčerpáva. Predmet referenda, ktorým sú predčasné voľby do parlamentu, sa teda priamo nedotýka 
základných práv voliča, preto ich ani nemôže znižovať, a tak môžeme konštatovať, že v tejto časti je predmet 
v súlade s ústavou.    Otázkou je aj, či by situácia nebola iná, ak by takýto rozpor so 
základným právom namietal poslanec NR SR, ako napríklad porušenie princípu právnej istoty a legitímnych 
očakávaní a jeho práva na výkon mandátu ako riadne zvoleného zástupcu občanov. Avšak v prospech predmetu 
referenda môžeme argumentovať tým, že v ústave nie je nikde uvedené, že takéto právo existuje, teda právo 
poslanca na poslanecký mandát na celé volebné obdobie, keďže v článku 81 a taktiež v 81a ústava explicitne 
uvádza situácie, kedy mandát poslanca zaniká ex lege. Ústava sama umožňuje predčasné skončenie volebného 
obdobia. Preto aj keď postavenie poslanca je oproti postaveniu voliča k predmetu predčasných volieb 
priamejšie, priamejšia je aj úprava tohto postavenia. Zánik mandátu v dôsledku predčasných volieb nemožno 
považovať za zásah do základných práv poslanca, keďže samotný ústavný text predvída a aprobuje v článku 81a 

                                                 
7 GIBA, M a kol. Ústavné právo. Bratislava : Právnická fakulta UK,2019, s.378  
8 Podľa § 3 zákona 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
9 Podľa článku 30 ods.1 Ústavy. Podobne o subjektívnom volebnom právo ako o základom práve aj : GIBA Marián a kol. Ústavné právo. 
Bratislava : Právnická fakulta UK, 2019, s.380 
10 Podľa čl.74 Ústavy  
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písmeno d) zánik mandátu poslanca rozpustením NR SR.       
      

Keď zhrnieme vyššie uvedený predmet referenda, ktorým by mali byť predčasné voľby do základných 
práv a slobôd občanov, či už voličov alebo poslancov podľa našej argumentácie nezasahuje. 

 
2.3 Prípustnosť ústavných zákonov o skrátení volebného obdobia   

Cieľom práce nie je skúmať ústavnosť ad hoc ústavných zákonov, ktorých prijatie sa ústavou 
nepredpokladá, ale bez vyriešenia tejto parciálnej otázky, nebude možné zaujať komplexný postoj k predmetu 
referenda. Tieto ústavné zákony slúžia na skrátenie volebného obdobia parlamentu, keď sa parlament ocitne 
v situácií, ktorú nedokáže vyriešiť, ako napríklad zmena rozloženia síl v parlamente alebo rozpad koalície. 
V týchto prípadoch považuje parlament za jediné možné riešenie samorozpustenie. Procesným postupom ako 
pri bežných ústavných zákonoch sa parlament uznesie na tom, že daným ústavným zákonom sa končí jeho 
volebné obdobie. Takýto postup zvolila NR SR trikrát.     

Tieto ústavné zákony majú viacero kritických bodov, ktoré vyvolávajú neistotu. Prvým je problém so 
všeobecnosťou ústavných zákonov, ktorá sa môže deliť na dve podoby, a to všeobecnosť v zmysle subjektov na 
ktoré sa vzťahuje a všeobecnosť v zmysle počtu situácií, na ktoré sa môže použiť.   Český ústavný 
súd sa vyjadril v náleze PL.ÚS 27/09 o otázke predmetu ústavných zákonov vzťahujúcich sa len na konkrétny 
subjekt a konkrétnu situáciu a ich súlad so zásadou všeobecnosti takto: „Všeobecnosť obsahu je ideálnym, 
typickým a podstatným znakom zákona (...). Ústavný zákon č.195/2009 Sb. Je ústavným zákonom iba formou, 
avšak nie obsahom. Obsahom je individuálny právny akt týkajúci sa nie všeobecne vymedzeného okruhu adresátov 
a situácii, ale konkrétne určeného subjektu (Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky zvolenej v roku 
2006) a konkrétnej situácie (skončenie jej volebného obdobia dňom volieb, ktoré sa majú konať do 15 októbra 
2009)(...)(preložené autorom).“11          
 V práci zastávame názor, že generalita v zmysle subjektov by nepredstavovala problém, keďže ústavné 
zákony sa vzťahujú na NR SR a nie na jej jednotlivých členov, ktorí nie sú v znení ústavného zákona menovite 
určení. Mandáty poslancov v priebehu volebného obdobia môžu zaniknúť12, a teda nejde o konkrétne určený 
subjekt. Ad hoc ústavné zákony absentujú všeobecnosť v zmysle situácií do budúcna, na ktoré sa dajú použiť. 
Marek Domin sa vyjadril: ,,Každý právny predpis, či už zákon alebo ústavný zákon, by totiž mal mať všeobecný 
charakter. Mal by sa vzťahovať na neurčitý počet situácií rovnakého druhu. Predmetné ústavné zákony však ich 
opakovanú aplikáciu v budúcnosti neumožňujú. Závažným problémom je taktiež to, že takéto ústavné zákony 
v podstate obchádzajú pravidlá ustanovené v Ústave. Ústava totiž jednoznačne stanovuje, že volebné obdobie NR 
SR je štvorročné, pokiaľ z jej obsahu nevyplýva možnosť jeho skrátenia rozpustením Národnej rady.“13   
  Ústavný súd SR sa k spomenutým ústavným zákonom vyjadril iba v krátkosti, bez uvedenia 
názoru, či takéto prijímanie je v rozpore s ústavou, v uznesení sp.zn. II. ÚS 153/2013 slovami že: „ide 
o jednorazovú, ihneď skonzumovanú nepriamu novelu ústavy.“14  Spomínané ústavné zákony sú teda iba 
jednorazovým riešením, ktoré nie je vhodné aj keď je bežne politicky využívané.   
 Druhým argumentom za neprípustnosť ústavných zákonov je rozpor s princípom legality v zmysle 
článku 2 odseku 2 Ústavy, ktorý znie: ,,Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach 
a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.“ Parlament by mal prijímať ústavné zákony iba za tej situácie 
kedy mu to ústava umožňuje, a to je pri zmene ústavy alebo pri vykonávaní blanketných noriem.15Konanie 
parlamentu, ktorým by prijal ústavou nepredpokladané ústavné zákony, je prelamovanie samotnej ústavy 
a porušenie princípu konštitucionalizmu. ,,Stručnú charakteristiku konštitucionalizmu v jeho (pôvodnej) historicky 
sformovanej podobe možno koncentrovane vyjadriť ideou vlády ľudu ako suveréna prostredníctvom a na základe 
ústavy.“ A tento vzor ,,tvorí právny základ moderného demokratického a právneho (ústavného) štátu´´16 medzi 
ktorý, Slovenská republika určite patrí. Základným prejavom ľudu a jeho suverenity je uznesenie sa na Ústave, 

                                                 
11 Nález Ústavného súdu Českej republiky, sp. zn.: Pl. ÚS 27/09 zo dňa 10. septembra 2009. 
12 Pozri: čl.81a Ústavy 
13 DOMIN, M.: Predčasné parlamentné voľby. Právna teória a politická prax. In ComenIUS. 2017 [online] 20.08.2017. Dostupné na 
https://comenius.flaw.uniba.sk/index.php/kategorie/politika-a-pravo/29-predcasne-parlamentnevolby-pravna-teoria-a-politicka-prax. 
14 Uznesenie Ústavného súdu sp.zn. II. ÚS 153/2013   
15 Pozri: MRAVÍKOVÁ, K. Ústavný zákon, ktorého prijatie ústava (ne)predpokladá. In Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2012 
1.časť, s.184-185. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2012 dostupné na 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Konferencie_a_podujatia/milniky_zborniky_2011_2018/Zbornik_Milniky_2012_1_cast
.pdf 
16 OROSZ,L. SVÁK,J. BALOG,B. Základy teórie konštitucionalizmu. Bratislava: EUROKÓDEX, 2012 s. 17 
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v ktorej sám stanovil pravidlá v akých sa bude pohybovať.17 A tieto pravidlá by, samozrejme, mali platiť aj pre 
parlament.   Na druhej strane Peter Kubina uvádza proti argumentáciu k tvrdeniu, že parlament je 
pri prijímaní ústavných zákonov limitovaný princípom legality. Jeho odôvodnenie spočíva v tom, že ak ústava 
dáva možnosť meniť ústavodarcovi ústavu, tak mu musí dávať aj moc prekročiť jej medze. Pričom rozlišuje 
medzi zákonodarcom, ktorý takúto možnosť nemá a musí konať v medziach ústavy.18 Ako dôsledok z toho 
vyplýva, že ústavodarnú moc nie je možné obmedziť. Ale neobmedzená je len do takej miery pokým s ňou ľud, 
od ktorého odvodzuje svoju legitimitu, súhlasí. Zároveň to zakladá na strane suveréna väčšiu zodpovednosť pri 
voľbách.19       Až donedávna referendá o predčasných 
voľbách boli vždy formulované tak, že za predpokladu žeby boli platné, sa má výsledok pretaviť do reálnej 
podoby prijatím ústavného zákona.    Otázka referenda z roku 2000 znela: ,,Ste za to, aby sa 
Národná rada Slovenskej republiky uzniesla na ústavnom zákone: Volebné obdobie Národnej rady Slovenskej 
republiky zvolenej v roku 1998 sa skončí dňom volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa 
vykonajú do 150 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov referenda?” a z referenda v roku 2004 znela: „Ste za to, 
aby poslanci Národnej rady Slovenskej republiky prijali ústavný zákon o skrátení III. volebného obdobia Národnej 
rady Slovenskej republiky tak, aby sa voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konali v roku 2004?“20  
  

Z toho dôvodu bolo potrebné určiť, či vôbec ústavný zákon o skrátení volebného obdobia je prípustný, 
ak nie tak konanie takto formulovaného referenda by nemalo zmysel pretože aj keby bolo platné, tak parlament 
by ostal zablokovaný.       

V roku 2021 sa v referendovej otázke opustilo od tvrdenia že NR SR sa uznesie na ústavnom zákone, 
ktorým sa skráti volebné obdobie, čo však nutne nemusí znamenať, že to parlament, aj tak neurobí. V kapitole 
2.2 riešime problém praktickej vymožiteľnosti výsledkov referenda, kde uvádzame že výsledky sú do veľkej 
miery odkázané na konanie parlamentu. A preto, po platnom referende môže parlament napríklad použiť tento 
ústavný zákon na premietnutie výsledkov. V dôsledku toho považujeme riešenie problému súladu ad hoc 
ústavných zákonov a ústavy stále za dôležité.    S reflexiou na uvedené skutočnosti sa potom 
naskytá otázka, kto a či vôbec niekto môže určiť, že je ústavný zákon v súlade s ústavou, respektíve by mohol 
takýto ústavný zákon zrušiť?    V poslednom období sa slovenské ústavne právo vyrovnávalo s 
otázkou, či ústavný súd môže zrušiť ústavné zákony alebo nie. V roku 2009 český ústavný súd v náleze PL.ÚS 
27/09 zrušil ústavný zákon, ktorým sa malo skrátiť volebné obdobie českej poslaneckej snemovne, keď 
argumentoval tým, že ústava obsahuje určité nad ústavne normy, ktoré tvoria materiálne jadro ústavy, ktoré je 
prioritné. Kritiku k tomuto vyjadruje napríklad Zdeňek Koudelka slovami: „Rozhodnutie ktoré zrušovalo ústavné 
zákony bolo v danej situácii vydané mimo právomoc a pôsobnosť ústavného súdu. Je právnym paaktom. Právnu 
záväznosť tomuto paaktu prepožičalo to, že iné ústavné orgány sa mu podrobili a za paakt ho neprehlásili 
(preložené autorom).“21        Po vzore českého ústavného 
súdu  sa aj ten slovenský rozhodol, že by si tiež mohol takúto právomoc vyvodiť, a tak v náleze sp. zn. PL. ÚS 
21/2014 rozhodol o nesúlade ústavného zákona s ústavou, a taktiež argumentoval teóriou o materiálnom jadre 
ústavy. A tak, po tomto náleze vznikla slovenskému ústavnému súdu nová právomoc. Toto rozhodnutie bolo 
taktiež rozporuplné, napríklad z dôvodu legitimity ústavného súdu, ktorá je menšia ako legitimita 
parlamentu.22 S vyriešením tohto problému prišla NR SR novelou ústavy a článku 125 odsek 4, ktorého aktuálne 

                                                 
17Pozri: GIBA, M. Referendum o predčasných voľbách. In Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2008. Bratislava : Univerzita 
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2008, s. 572-579 
18 Ústavodarcom aj zákonodarcom je parlament, odlišnosť spočíva v kvóre potrebnom na prijatie jednotlivých právnych aktov. 
19 Pozri: KUBINA, P. Kde sú hranice ústavodarnej moci? In Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, ústavná moc 
verzus kontrola ústavnosti, Bratislavské právnické fórum 2018, s.78-91. Bratislava Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 
fakulta 2018. 
Dostupné na: 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Konferencie_a_podujatia/bpf_2018_new/Zbornik_BPF2018_sekcia_10.pdf  
20 Dostupné na https://volby.statistics.sk/ref/ref2004/files/r10_.pdf a https://volby.statistics.sk/ref/ref2004/files/r10_.pdf 
21 KOUDELKA, Z. Zrušení ústavního zákona ústavním soudem. In? In Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, ústavná 
moc verzus kontrola ústavnosti, Bratislavské právnické fórum 2018, s.66-77. Bratislava Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 
fakulta 2018.  
Dostupné na: 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Konferencie_a_podujatia/bpf_2018_new/Zbornik_BPF2018_sekcia_10.pdf  
22 Pozri: Pozri: KUBINA, P. Kde sú hranice ústavodarnej moci? In Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, ústavná 
moc verzus kontrola ústavnosti, Bratislavské právnické fórum 2018, s.78-91. Bratislava Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 
fakulta 2018.  
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znenie je: ,,Ústavný súd nerozhoduje o súlade návrhu zákona alebo návrhu iného všeobecne záväzného právneho 
predpisu s ústavou, s medzinárodnou zmluvou, ktorá bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, alebo 
s ústavným zákonom. Ústavný súd nerozhoduje ani o súlade ústavného zákona s ústavou.“  Z uvedeného 
nám vyplýva, že ústavný súd nemá právomoc v rozhodovaní o súlade ústavných zákonov s ústavou, a preto by 
aj rozhodovanie prostredníctvom referenda, kde by sa pracovalo s možnosťou následného prijatia ústavného 
zákona na pretavenie výsledkov malo byť v poriadku, aspoň do tej miery, že ústavný súd by tento ústavný zákon 
nemohol zrušiť.         Naskytá sa nám možnosť akou 
by hypoteticky mohol ústavný súd argumentovať a koniec koncov si aspoň do určitej miery zachovať jeho 
právomoci v oblasti rozhodovania o súlade ústavných zákonov. Jeho argumentácia by sa mohla odraziť od 
nálezu sp.zn. PL.ÚS 7/2017, kde pracoval s tézou, že ide o ústavný zákon len z hľadiska formy a nie obsahu. 
Znamenalo by to že by mohol tvrdiť nesúlad tohto ústavného zákona s ústavou a pritom by nemusel 
nevyhnutne porušiť článok 125 odsek 4 ústavy, ale skôr by sa ho snažil obísť tým žeby tvrdil, že predsa ani nejde 
o ústavný zákon a preto ide o odlišnú situáciu. Išlo by opäť o iný spôsob argumentácie ako v náleze sp.zn. PL.ÚS 
21/2014, keďže tam sa argumentácia sústredila na ochranu materiálneho jadra ústavy pred ústavnými zákonmi, 
ktoré ho majú ohroziť a ako sme už uviedli, v tejto situácií by o ústavný zákon ani nešlo. Samozrejme takýto 
postup by si zo strany ústavného súdu vyžadoval veľkú mieru súdneho aktivizmu. O súlade predmetu referenda 
s ústavou rozhoduje prezident Slovenskej republiky podľa článku 95 odsek 2 ústavy a tiež má možnosť požiadať 
ústavný súd o preventívnu kontrolu a rozhodnutie, či predmet je alebo nie je v súlade s ústavou. V kapitole 1 
sme určovali v čom by sa mohli, potencionálne, skrývať problémy referenda o predčasných voľbách. Treba brať 
na zreteľ, že ide o veľmi citlivé rozhodovanie, či už pre prezidenta alebo ústavný súd, pretože v tomto referende 
by rozhodoval priamo suverén o svojich zástupcoch. Takéto obmedzenie ľudu, v prípade, žeby sa rozhodli 
referendum nevyhlásiť, by samozrejme mohlo vyvolať nespokojnosť, na druhej strane, takéto rozhodnutie by 
malo byť rešpektované, aby sa zamedzilo porušeniu ústavy, čo by malo byť aj v záujme suveréna, keďže práve 
prostredníctvom nej preukazuje svoju suverenitu.    

V prípade, že sú splnené náležitosti referenda a referendum prebehne a je platné, mohlo by sa zdať, že 
už je po probléme. Opak je však pravdou, nakoľko nasleduje proces, pri ktorom sa výsledky referenda majú 
pretaviť do podoby, kde nadobudnú reálnu účinnosť v právnom poriadku. 

 
3 VYMOŽITEĽNOSŤ PRÁVNYCH ÚČINKOV REFERENDA 

Ak celoštátne referendum o predčasných voľbách bolo platné, teda zúčastnila sa nadpolovičná väčšina 
všetkých oprávnených voličov a hlasovali za predčasné voľby, tak nasleduje ďalšie nemenej problematické 
štádium referenda, ktoré tiež vzbudzuje rôzne názory a polemiku. Týmto štádiom je zabezpečenie právnych 
účinkov referenda tak, aby rozhodovanie suveréna bolo zmysluplné a bolo naozaj rozhodovaním. 
 
3.1 Všeobecne o problematike vymožiteľnosti výsledkov referenda  

Podľa ústavného textu platné referendum vyhlási NR SR rovnako ako zákon23, táto konštatácia nám 
skôr viaceré otázky otvára ako na ne odpovedá. Hlavným problémom je, či sa môže referendum uskutočniť 
priamo o schválení návrhu zákona,24 kde by sa položila občanom otázka v zmysle, schvaľujete návrh zákona 
respektíve zmenu ústavy a odpoveďou, by mohlo byť áno alebo nie. K tomuto sa vyjadril ústavný súd v uznesení 
II. ÚS 31/97 tak že: „Ústava výslovne neustanovuje, ani zákonodarcu nesplnomocňuje, aby ako príloha k 
referendovej otázke bol pripojený návrh ústavného zákona. Prílohu môže tvoriť vysvetlenie v tých prípadoch, kde 
ide o zložitejšiu otázku. (...) V referende nemožno priamo na základe výsledku hlasovania zmeniť ústavu. (...) 
Ústava však neobsahuje ustanovenie umožňujúce občanom, aby hlasovali priamo o formulácii navrhnutej zmeny 
ústavy.“ Ďalej v argumentácií proti otázke referenda v paragrafovom znení pokračoval ústavný súd v náleze 
sp.zn. PL.ÚS 24/2014: ,,národná rada  jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom Slovenskej republiky, 
treba povedať, že z tohto článku ústavy nepochybne vyplýva, že národná rada je v sústave všetkých ostatných 
štátnych orgánov vykonávajúcich normotvorbu jediným ústavodarcom a zákonodarcom.“ Z tohto vyplýva, že iba 

                                                 
Dostupné na:  
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Konferencie_a_podujatia/bpf_2018_new/Zbornik_BPF2018_sekcia_10.pdf ako aj : 
DOMIN, M.: Prečo mal Ústavný súd svoje rakety (zatiaľ) nechať v sile. Stručný postreh k prelomovému rozhodnutiu. In ComenIUS 
časopis. 2019  [online] 19.02.2019. Dostupné na https://comeniuscasopis.flaw.uniba.sk/2019/02/19/preco-mal-ustavny-sud-svoje-
rakety-zatial-nechat-v-sile-strucny-postreh-k-prelomovemu-rozhodnutiu/  
23 Článok 98 odsek 2 Ústavy. 
24 Pozri : GIBA, M a kol. Ústavné právo. Bratislava : Právnická fakulta UK,2019, s.220 
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parlament je schopný prijať právnu normu v typickej podobe, vo forme zákona. Otázka referenda alebo len 
príloha, ktorá by obsahovala paragrafové znenie zákona, by bola neprípustná. Takáto situácia, by pre právne 
účinky referenda znamenala, že by vlastne nešlo o referendum, ale o plebiscit. Keďže by nebolo možné pre 
občanov v referende, aby prijali právnu normu. Ústavný súd rozhodne nechcel učiniť z referenda, len poradný 
inštitút bez právnej záväznosti, čo zdôrazňuje už v citovanom uznesení sp.zn. II.ÚS 31/97 ako: ,,Povinnosťou 
kompetentného štátneho orgánu je zabezpečiť, aby návrh prijatý v referende vyvolal potrebný právny účinok. 
(...)Prijatie návrhu v referende má ústavnú relevanciu v tom zmysle, že ním občania zúčastnení na hlasovaní udelia 
parlamentu príkaz aby v súlade s návrhom prijatým v referende zmenil časť ústavy, ktorá bola predmetom 
vyhláseného referenda.(...) Občania v referende uplatňujú toto svoje oprávnenie (spolupôsobiť pri tvorbe štátnej 
vôle) hlasovaním, ktoré má právne účinky.“        

Uvedený výklad potvrdil právne účinky referenda, ale je v rozpore so zákazom imperatívneho mandátu, 
keďže občania by svojim hlasovaním v referende, ak by teda splnilo podmienky platnosti, udelili príkaz 
poslancom. Poslanci by ďalej mali zabezpečiť, aby sa výsledok referenda naozaj pretransformoval do podoby, 
či už zákona alebo ústavného zákona, ktorým by sa menila ústava, ktorá by bola požadovaná a spĺňala skutočný 
cieľ referenda a vôľu občanov. Uvedené vymedzenie je na prvý pohľad rozporuplné, keďže priamo popiera 
ústavne zaručené právo slobodného výkonu mandátu25. Takáto úprava neprispieva k funkčnosti a k úspešnému 
dosiahnutiu právnych účinkov referenda, aj s ohľadom na to, že ak by sa poslanec odmietol príkaz občanov 
v referende a konal by podľa vlastnej vôle, čo by paradoxne bolo v tomto prípade v súlade s ústavou, tak jediná 
sankcia, ktorá na neho mohla pôsobiť je nevyjadrenie dôvery v ďalších voľbách, kde by mu to mohli občania 
oplatiť a nezvoliť ho.26 Každopádne k jasnému procesu od platnosti referenda po jeho účinnosť to neprispieva. 
   Právne účinky  referenda sa opäť snažil charakterizovať a upraviť do prakticky 
využiteľnejšej podoby ústavný súd a vyriešiť vzniknutú rozporuplnosť a to v predtým spomínanom náleze sp.zn. 
PL.ÚS 24/2014 a to tak, že ústavná koncepcia podporuje ich existenciu a dáva vysoký stupeň legitimity výsledku 
platného referenda, ale zotrváva v tom, že jediný orgán schopný zákonodarstva a ústavodárstva je NR SR, ako 
sme už spomínali. Ale: ,,To však nevylučuje iný spôsob prijímania všeobecne záväzných pravidiel  správania  s 
právnou silou zákona, prípadne ústavného zákona, konkrétne občanmi v referende. Ústavný súd však neopomína 
napätie medzi výsledkom fakultatívneho referenda, ktorý si môže (ale nemusí) v závislosti od konkrétnej použitej 
formulácie vyžadovať ďalšie právne konanie národnej rady.“ Následne, v súvislosti s predchádzajúcim uznesením 
sa v tomto rozhodnutí rozhodol opraviť nezrovnalosť výkonu mandátu poslancami a to tak, že: ,,Z ústavy teda 
nemožno vyvodiť povinnosť poslanca národnej rady prispieť hlasovaním k tomu, aby sa návrh prijatý v referende  
pretvoril do adekvátnej podoby textu právneho predpisu.“   

Ústavný súd prekonal svoje predchádzajúce rozhodnutie o príkaze občanov parlamentu a výsledok 
referenda definoval ako všeobecne záväzné pravidlo so silou zákona resp. ústavného zákona, ktorý môže 
a nemusí vyžadovať ďalšiu činnosť parlamentu, ak by aj prišlo k situácií, žeby sa vyžadovala ďalšia činnosť 
zastupiteľského orgánu, nemožno jeho členov nútiť ku nejakým krokom, ktoré by boli potrebné a ostane to, 
v zmysle ústavného textu na ich vôli a jedinou sankciou budú nasledujúce voľby. 
 
3.2 Vplyv formulácie referendovej otázky na praktickú vymožiteľnosť referenda 

V publikácií Ústavné právo 201927 sa uvádzajú tri koncepcie, ako by referendová otázka ovplyvnila 
ďalšie konanie parlamentu. Prvou je možnosť, kde je referendová otázka dostatočne jasná, vystačí si sama 
o sebe a dá sa na ňu odvolávať priamo. Druhá možnosť je, že otázka nie je dostatočne jasná na to, aby sa už len 
z odpovede na ňu vyvodila právna norma a bude potrebná činnosť kompetentných orgánov. V tretej možnosti 
je síce otázka absolútne jasná, ale z povahy veci si vyžaduje konanie parlamentu.    

Otázky z referend, ktoré prebiehali v roku 2000: ,,Ste za to, aby sa Národná rada Slovenskej republiky 
uzniesla na ústavnom zákone: Volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky zvolenej v roku 1998 sa 
skončí dňom volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa vykonajú do 150 dní odo dňa vyhlásenia 
výsledkov referenda?”28 a v roku 2004: „Ste za to, aby poslanci Národnej rady Slovenskej republiky prijali ústavný 
zákon o skrátení III. volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky tak, aby sa voľby do Národnej rady 
Slovenskej republiky konali v roku 2004?“29preukazujú, že na pretavenie výsledkov sa použije tretia možnosť, 

                                                 
25 Článok 73 odsek 2 Ústavy. 
26 Pozri: nález sp.zn. PL.ÚS 24/2014 
27 Pozri : GIBA Marián a kol. Ústavné právo. Bratislava : Právnická fakulta UK,2019, s.223,224 
28 Pozri: ŠU SR. Voľby a referendá. [online] dostupné na:  https://volby.statistics.sk/ref/ref2000/slov/rozhodnutie.htm 
29 Pozri: ŠU SR. Voľby a referendá. [online] dostupné na: https://volby.statistics.sk/ref/ref2004/files/r10_.pdf 
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čiže sa vyžaduje ďalší postup parlamentu.         
  Z uvedeného je zrejmé, že samotní iniciátori petície pracujú s konaním poslancov Národnej 
rady, a to prijať ústavný zákon. Pri otázke v referende o  predčasných voľbách je zjavné, že sa nebude možné 
odvolávať na ňu priamo, a že si otázka nevystačí sama o sebe, aj keď, na druhej strane je dostatočne konkrétna. 
Otázku tohto referenda môžeme zaradiť pod tretiu možnosť a to ako otázku absolútne jasnú, ale vyžaduje si 
konanie parlamentu.   

Napokon, môžeme konštatovať zaujímavý záver,  ktorý by mohol vzniknúť pri uvedenej úprave 
referenda. Predstavme si situáciu, že referendum o predčasných voľbách splnilo podmienky uvedené v ústave. 
Ústavný súd sa nemal možnosť vyjadriť alebo sa vyjadril za súladnosť daného predmetu a referendum účasťou 
rovnakou ako pri parlamentných voľbách prebehlo, bolo platné a občania hlasovali za skrátenie volebného 
obdobia NR SR. Dôvodmi občanov boli nespokojnosť s obsadením parlamentu, keďže krátko po voľbách sa 
preukázali závažné skutočnosti na vedúce osobnosti politických strán, ktoré boli predtým pred voličmi 
utajované a voliči sú taktiež nespokojní s vedením vlády, ktorá svojou činnosťou spôsobuje obrovské 
ekonomické straty a tiež ohrozuje právny štát, ale má oporu v parlamente. Ľud sa teda rozhodol použiť 
referendum ako poistku občana a zobral na seba zodpovednosť30a na základe odôvodnených pochybností 
požadovať od NR SR samorozpustenie. Parlament si síce splní procesnú povinnosť a vyhlási výsledky referenda 
rovnako ako zákon, avšak z povahy veci sa nedá na výsledok odvolávať priamo. Poslanci sa rozhodnú nekonať 
a neprijať žiadny ústavný zákon na skrátenie volebného obdobia, čím sa priamo vzoprú vôli suveréna, ktorého 
zastupujú a de facto ho budú zastupovať naďalej, ale už proti jeho vôli. Dôsledkom toho budeme mať teda 
zastupiteľský orgán, ktorý zastupuje proti vôli zastúpených a jedinou sankciou im budú ďalšie voľby, kde môže 
ľud vyjadriť svoj nesúhlas s ich konaním. To je, samozrejme, pre dané politické strany výhodnejšie, ako keby 
prijali ústavný zákon a prišli by s najväčšou pravdepodobnosťou o politickú moc v najbližších predčasných 
voľbách. V takomto prípade by sa z referenda stal len predražený ukazovateľ verejnej mienky, ktorý by so sebou 
neniesol požadované účinky. Na druhej strane by sme mohli uviesť situáciu, kde by sa parlament rozhodol 
prostredníctvom referenda obísť napríklad rozhodnutie ústavného súdu. Opäť si predstavme situáciu, kde by 
chcel parlament prostredníctvom ústavného zákona skrátiť svoje volebné obdobie a vykonať predčasné voľby, 
taktiež to môže byť na základe rôznych dôvod, napríklad neschopnosť vlády presadiť zákony a absolútne 
rozdrobenie parlamentu, pretrvávajúce nezhody a jediná vec, na ktorej sa dokáže NR SR zhodnúť je prijatie 
ústavného zákona na predčasné skončenie volebného obdobia. Túto obľúbenú možnosť31už využila 
niekoľkokrát predtým. V tejto situácii by avšak zakročil ústavný súd, ktorý síce nemá právomoc kontrolovať 
súlad ústavy a ústavných zákonov,32 ale v hypotetickej rovine by napríklad mohol použiť argumentáciu, ktorú 
sme načrtli v kapitole 1.3. Išlo by o tvrdenie, ktoré by mohol vyvodiť z nálezu sp.zn. PL.ÚS 7/2017 a to, že takýto 
zákon nemá povahu ústavného zákona obsahovo, ale iba formou, a teda ani o ústavný zákon nejde, nehladiac 
na to, žeby aj bolo splnené kvórum potrebné na prijatie ústavného zákona. Túto situáciu by elegantne mohlo 
vyriešiť referendum na základe samotnej argumentácie ústavného súdu a to v náleze 21/2014 slovami: ,,ústavný 
súd uvádza, že vyslovené právne závery o možnosti preskúmania súladu ústavného zákona (jeho časti) s ústavou 
sú limitované takou prípadnou úpravou ústavy, ktorá umožní originárnemu ústavodarcovi (ľudu) potvrdiť prípadnú 
zmenu či doplnenie ústavy v rámci ústavodarného referenda.“ Z uvedeného možno vyvodiť záver, že ústavný súd 
by si „netrúfol“ preskúmavať ústavný zákon prijatý občanmi v referende.33 Tým by referendum poslúžilo, aj 
parlamentu pri jeho vôli si skrátiť volebné obdobie.   

Najmä z prvého hypotetického príkladu je zrejmé, že referendum o predčasných voľbách, v takej 
podobe ako sa používalo, bolo odkázané na vôľu NR SR. Či sa jeho výsledky reálne stanú účinné teda ostávalo 
výlučne na tom či sa parlament rozhodne prijať ústavný zákon o skrátení volebného obdobia. Aj keď takéto 
flagrantné odignorovanie vôle ľudu, by bolo v podaní parlamentu odvážne rozhodnutie, nemôžeme ho vylúčiť. 
    

Situáciu je potrebné odlišovať aj podľa samotných výsledkov referenda, pretože argumentácia 
poslancov, ktorí by sa rozhodli nepodporiť výsledky referenda by bola odlišná, napríklad ak referendum prešlo 

                                                 
30 Pozri : rozhodnutie Ústavného súdu sp.zn. PL. ÚS 42/95 
31 Pozri napr. DOMIN, M.: Predčasné parlamentné voľby. Právna teória a politická prax. In ComenIUS. 2017 [online] 20.08.2017.  
Dostupné na https://comenius.flaw.uniba.sk/index.php/kategorie/politika-a-pravo/29-predcasne-parlamentnevolby-pravna-teoria-a-
politicka-prax. 
32 Pozri: článok 125 odsek 4 ústavy 
33 DOMIN, M.: Prečo mal Ústavný súd svoje rakety (zatiaľ) nechať v sile. Stručný postreh k prelomovému rozhodnutiu. In ComenIUS 
časopis. 2019  [online] 19.02.2019. Dostupné na https://comeniuscasopis.flaw.uniba.sk/2019/02/19/preco-mal-ustavny-sud-svoje-
rakety-zatial-nechat-v-sile-strucny-postreh-k-prelomovemu-rozhodnutiu/ 
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len tesne a jeho legitimita s voľbami je neporovnateľne nižšia. Poslanci by sa tiež mohli brániť tým, že voliči 
v referende nie sú tými voličmi ktorým vďačí za svoj mandát. Referendum ktoré by malo účasť takú vysokú, 
žeby prekonalo účasť na voľbách, by určite na poslancov vyvinulo väčší tlak a ich obrana, prečo nepodporili 
vymožiteľnosť, by musela byť vážne presvedčivá.      Najaktuálnejšia 
iniciatíva referenda v roku 2021 pracuje už s odlišným postupom, ktorý by mohol, aspoň na prvý pohľad, riešiť 
problém s vymožiteľnosťou výsledkov referenda. Otázka by tu mala znieť: „Súhlasíte s tým, aby sa skrátilo VIII. 
volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky tak, aby sa voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 
vykonali do 180 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov tohto referenda?“34    

Z toho vyplýva, že oproti predošlým referendám sa upustilo od úmyslu použiť ústavný zákon ako 
procesný prostriedok, slúžiaci na praktickú vymožiteľnosť výsledkov. Podľa kritérií z úvodu tejto podkapitoly 
ide stále o otázku ktorá je z povahy veci závislá na parlamente, ktorý musí konať aby premietnutie výsledkov 
bolo aj reálne účinné. Tu si môžeme položiť otázku, ako teda môže parlament konať? Zo znenia referendovej 
otázky nie je jasný postup po platnosti referenda. Iniciátori sa teda rozhodli nechať na parlamente ako sa s tým 
vyrovná. Prvou možnosťou by bolo napríklad  jednoduché vyhlásenie volieb predsedom parlamentu, ktorý by 
to urobil na základe výsledkov referenda. Tento postup by si podľa nášho názoru ale vyžadoval novelizáciu 
ústavy, kde by sa jasne špecifikovalo, že tento postup je ústavou predpokladaný. Komplikácie, pri aktuálnej 
ústavnej úprave, by napríklad mohli vzniknúť vtedy, keď by sa predseda parlamentu rozhodol predčasné voľby 
nevyhlásiť. Sankcia za to by však ostávala len v politickej rovine, pretože ústava mu takúto povinnosť výslovne 
neuvádza.     Druhou možnosťou by sa mohol opäť stať ad hoc ústavný zákon. Aj keď 
referendum ho v texte neuvádza, to neznamená, že sa parlament pre takéto konanie nemôže rozhodnúť 
a zabezpečiť vymožiteľnosť referenda pomocou neho. Pri tejto možnosti by mohli nastať problémy ktoré sme 
uvádzali vyššie v tejto kapitole a taktiež v kapitole 1.3. Úprava ústavy by opäť mohla poskytnúť väčšiu právnu 
istotu aj pri tomto postupe. Napríklad zavedením možnosti skrátenia volebného obdobia parlamentu priamo v 
ústave. Výhodou tejto možnosti by bolo, mimo iné, to že by sa prestalo s prelamovaním ústavy 
prostredníctvom ad hoc ústavných zákonov. Aj keď táto možnosť by neovplyvnila referendum priamo, uľahčila 
by postup parlamentu, keď by sa chcel sám rozpustiť. V prípade referenda by táto úprava podporila jeho 
vymožiteľnosť tak, že ak by prebehlo referendum o predčasných voľbách tak by následné rozpustenie NR SR 
bolo ústavou predpokladané.    Treba dodať že celková úprava referenda je v slovenskom práve 
nedostačujúca a nešpecifická na to, aby tento inštitút mohol bez problémov a neistôt fungovať.35 
Vymožiteľnosť jeho výsledkov je toho priamym dôkazom, a o to zreteľnejším pri referende o predčasných 
voľbách. Bezproblémové pretavenie rezultátu referenda do reálnej podoby je vzdialené od aktuálnej situácie, 
v ktorej je rozhodujúcou vôľa zástupcov v parlamente. 

 
4 VPLYV ZÁUJMOV POLITICKÝCH STRÁN NA KONANIE REFERENDA 

Referendum je v primárnej rovine inštitútom priamej demokracie, v ktorom majú občania ústavou 
garantované právo na participáciu na riadení štátu a vyjadrenia svojho názoru, či už súhlasného alebo 
nesúhlasného s politickým dianím. Ako esenciu referenda, môžeme určiť prechod štátnej moci zo zastupiteľov 
späť na ľud ako jej primárneho nositeľa. Suverén môže teda vziať rozhodovanie o otázke, s ktorou sa parlament 
nevie alebo nechce vysporiadať do svojich rúk, a taktiež sa poistiť voči nositeľom odvodenej moci, parlamentu 
a jeho poslancom36     Hlavný, vznešený účel referenda, je častokrát prekrytý 
jeho využívaním politickými stranami pre vlastné účely. V tomto prípade nehovoríme o možnosti uznesenia NR 
SR podľa článku 95 odsek 1 ústavy na referende. Ako rozporuplné využitie tohto inštitútu to môže byť vtedy, 
keď politický aktéri, najmä nachádzajúci sa v parlamentnej opozícií alebo dokonca bez účasti v NR SR, použijú 
svoj politický vplyv na ovplyvnenie mienky občanov, zväčša svojich voličov a sympatizantov a prostredníctvom 
nich sa snažia vytvoriť tlak na dosiahnutie výsledkov hrajúcich v ich prospech.   Ako typický príklad 
môžeme uviesť situáciu, keď sa už strany v spomínanej pozícií prostredníctvom občanov a referenda snažia 
vyvolať predčasné voľby s víziou toho, že sa dostanú do vlády respektíve do parlamentu. Týmto konaním si chcú 
pripraviť výhodnú pozíciu pre ďalšie riadne voľby, ako aj preukázať svoj nesúhlas s názormi aktuálnej vládnej 
politiky a vytvoriť v médiách priestor na diskusiu, v ktorej môžu napríklad získať väčšiu podporu verejnosti. 
V histórií Slovenskej republiky prebehli zatiaľ dve referendá o predčasných voľbách. V rokoch 2000 a 2004, aj 
keď obe boli neplatné z dôvodu nedostatočnej účasti  občanov, tak podmienky ich uskutočnenia slúžia na 

                                                 
34 Dostupné na: https://www.referendum2021.sk  
35 Pozri : GIBA Marián a kol. Ústavné právo. Bratislava : Právnická fakulta UK, 2019, s.225 
36 Pozri: Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. PL. ÚS 42/95 
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demonštráciu, toho ako sa z referenda, nástroja ľudu, môže stať nástroj na ovládanie ľudu. Za iniciatívou 
v oboch prípadoch stáli buď priamo alebo nepriamo politické strany, v roku 2000 to boli opozičné strany HZDS 
a SNS, ktoré po neúspešnom pokuse o vyslovenie nedôvery vláde sa rozhodli skúsiť to týmto postupom. V roku 
2004 to bola najmä politická strana Smer, ktorá nepriamo prostredníctvom Konfederácie odborových zväzov 
iniciovali konanie referenda.37 V týchto dvoch prípadoch je zjavné, že ľudové hlasovanie v určitej podobe malo 
nahradiť hlasovanie o vyslovenie dôvery a politici sa snažili preniesť politický súboj z parlamentu do ulíc.38 
Tento, zdá sa už obľúbený postup je využívaný politickými stranami aj naďalej v podobných podmienkach. 
V rokoch 2020 a 2021 sa opozičné strany pokúšali o vyslovenie nedôvery vláde a taktiež o uznesenie o vyhlásení 
referenda. Oba tieto pokusy boli neúspešné. V dôsledku toho je možné očakávať podobný scenár ako pri 
predchádzajúcich dvoch prípadoch pri konaní referenda o predčasných voľbách, a to opäť podpisovanie petície 
s pomocou sily svojej voličskej základne.         

Uvedený prístup, nie je v hraniciach práva protizákonný, ale mohli by sme tam odpozorovať určitý 
stupeň pokrytectva, či už vo využívaní nepriaznivej spoločenskej situácie na svoju politickú kampaň alebo 
zneužitie moci občanov, ktorí častokrát nevedia o reálnej využiteľnosti referenda a sú zavádzaní výrokmi 
politikov.    

Myšlienka referenda je bezpochyby ušľachtilou, priama demokracia, dedičstvo Antického Grécka, ale 
bohužiaľ v slovenskej právnej kultúre spočíva jeho uplatnenie skôr na vôli zástupcov ľudu ako na samotnom 
suverénovi prejavujúc svoju mienku o situácií. 
 
5 REFERENDUM O PREDČASNÝCH VOĽBÁCH A JEHO MOŽNÝ DOPAD NA INŠTITÚT VOLIEB 

Základnou ideou zastupiteľskej - polopriamej demokracie je prepožičanie štátnej moci z jej nositeľov na 
zastupiteľský orgán, táto fikcia prenesenia moci sa realizuje pomocou inštitútu volieb, ktorý sa cyklicky po 
uplynutí volebného obdobia opakuje. Do úvahy samozrejme prichádzajú aj rôzne ústavou predpokladané 
výnimky, kedy sa môže volebné obdobie skončiť predčasne, alebo dokonca trvať dlhšie ako bolo 
predpokladané.39 Za riadnych okolností je volebné obdobie parlamentu štvorročné, čo evokuje, že v momente 
volieb je do rúk občanov vložená zodpovednosť, aby k odovzdávaniu svojich hlasov ich zastupiteľom 
pristupovali svedomito a rozvážne prehodnocovali možnosti, ktorej kandidátnej listine odovzdajú svoju dôveru, 
pretože ide o obdobie, ktoré by sa dalo považovať za dostatočne dlhé na to, aby sa v krajine mohli udiať dôležité 
zmeny na ovplyvnenie budúcnosti. Na druhej strane politické strany, ktoré získali od voličov najväčšiu podporu 
sú schopné si pripraviť volebný program, ktorý sa v priebehu volebného obdobia snažia zrealizovať a konať, tak 
aby boli občania spokojní a v nasledujúcich voľbách ich opäť podržali. Ide teda o vzťah medzi ľudom 
a zastupiteľmi, založený na podmienenej zodpovednosti, voličov vybrať správne a politických predstaviteľov 
rozhodovať správne.  V podstate jediná možnosť voličov ovplyvniť zloženie parlamentu je pri voľbách. 
V prípade prípustnosti referenda a jeho využitia v praxi, by to tento podmienený vzťah za určitých okolnosti 
mohlo ohroziť a mať dopad na silu inštitútu volieb. Predstavme si situáciu, kedy by sa spomínané referendum 
stalo bežnou praxou v slovenskej právnej kultúre a ľud by sa v prípade akéhokoľvek zlyhania alebo prijatia 
nepopulárneho rozhodnutia vládou alebo parlamentom mohol zmobilizovať a referendom sa dožadovať 
rozpustenia parlamentu a nových volieb. Na jednej strane by to mohlo spôsobiť menšiu zodpovednosť voličov 
pri voľbách, pretože by si uvedomovali že hocikedy môžu prijať referendum a opraviť svoje rozhodnutie. 
V tomto prípade by platilo tvrdenie Timothyho Snydera že: „Demokracia umiera v okamihu, keď ľudia prestanú 
veriť, že voľby sú dôležité.“40   

Na druhej strane by sa dôsledok mohol následne prejaviť negatívnym prístupom politických strán 
k plánovaniu krokov a tvorbe politického programu na dlhší časový úsek a zamerali, by sa skôr čiastkové 
postupy, ktoré by práve vtedy boli politicky populárne, avšak by nemali zmysel pre štát do budúcna. Celé 
sústredenie reprezentantov, by spočívalo v tom, aby neohrozili mienku verejnosti, avšak to pri prijímaní 
niektorých zložitých rozhodnutí, samozrejme, nejde. Mohlo by to spôsobiť vytvorenie tlaku na politické strany. 
Polarizovať ich vládnutie, a to tak že či to risknúť s krokmi, ktoré sú kľúčové pre správne fungovanie štátu, ale 

                                                 
37 Pozri : Referendá na Slovensku. Dostupné na : https://spravy.pravda.sk/domace/stranka/8408-referenda-na-slovensku/ 
38 Bližšie pozri: LÁŠTIC, E.: V rukách politických strán – Referendum na Slovensku 1993-2010. Bratislava: Univerzita Komenského v 
Bratislave, 2011. s. 79  
39 Napríklad v prípade neúspešného pokusu o odvolanie prezidenta v ľudovom hlasovaní podľa článku 106 odsek 3 Ústavy  
40 SNYDER,T. Cesta do neslobody. Rusko, Európa, Amerika. Vydavateľstvo: Premedia,2018 s.241 



 107 

na druhej strane vyvolajú kritiku občanov.41  Z ďalšieho uhla pohľadu je iste vhodné priznať tejto možnosti 
v rukách občanov aj isté pozitíva, v prípade správania sa parlamentu a vlády smerujúceho k rozvratu základných 
štátnych princípov a popieraniu právneho štátu, je to možnosť vhodná a skutočne by sa dala považovať za akúsi 
pomyselnú brzdu občanov, avšak treba pripomenúť vyššie uvedené sankcie spojené s problematickou otázkou 
vymožiteľnosti referenda, a či by teda v takejto kritickej situácií pri nekontrolovateľnom správaní sa 
zastupiteľov vôbec táto možnosť splnila svoj účel. Referendum o predčasných voľbách, by dozaista malo určitý  
negatívny dopad na voľby a stým spojené sa správanie parlamentu, aj keď všetko by záležalo od samotného 
prístupu spoločnosti.  
 
6 ZÁVER 

Cieľom práce bolo určiť, či je referendum o predčasných voľbách v súlade s ústavou a zaujať stanovisko 
k jeho praktickej vymožiteľnosti. Z právnej stránky existujú argumenty, ktorými sme schopní tvrdiť, že predmet 
referenda je v súlade s ústavou. Ústava neuvádza explicitne zákaz daného predmetu. Smerodajným ostáva 
stále názor prezidenta, respektíve Ústavného súdu, ktorí či už budú argumentovať za alebo proti súladu 
predmetu referenda s ústavou, dozaista nebude núdza o pragmatické odôvodnenie ich postoja. V prípade 
prebehnutia a platnosti referenda nastáva ďalšia, rozporuplná fáza. Vymožiteľnosť výsledkov referenda 
o predčasných voľbách je šedou zónou, kde nie sú určené postupy smerujúce k jeho praktickému využitiu, kde 
o budúcnosti výsledkov rozhodujú poslanci, a kde by sme ťažko hľadali právnu istotu. Neexistuje žiadna záruka 
toho, že ak voliči v referende o predčasných voľbách zahlasujú kladne, tak že sa dostavia želané rezultáty. 
Výsledky referenda sú prenechané na vôli poslancov, ktorí keď sa rozhodnú, tak môžu z neho spraviť len 
predražený ukazovateľ verejnej mienky. Odhliadnuc od vnímania referenda skrz optiku práva, ktorá je aj tak 
dosť chaotická a dozaista by jej prospela novelizácia, je dôležité brať do úvahy aj jeho vplyv na spoločnosť. 
Základným inštitútom polopriamej demokracie sú voľby a nie referendum. Občania prostredníctvom volieb 
prepožičiavajú svoju suverenitu svojim zástupcom a vzniká zodpovednostný vzťah. Referendum by mohlo 
voľbám znížiť legitimitu a vniesť neistotu do rozhodovania voličov a poslancov. Ak by sme položili na misky váh 
voľby a referendum o predčasných voľbách tak sa nemôže stať, žeby viac zavážilo rozhodovanie v referende 
a ubralo na vážnosti voľbám. Voľby sú základom demokracie, a preto považujeme referendum o predčasných 
voľbách za nadbytočné. Prirodzene, môže pri správnom a citlivom používaní priniesť ľudu výhodu v podobe 
kontroly nad svojimi zástupcami ale na strane druhej, v prípade jeho nadužívania, môže referendum viesť 
k horším následkom, aké by mohli vzniknúť z toho, žeby jednoducho nebolo. 
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APLIKÁCIA USTANOVENIA § 47 OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA A PREVOD 
VLASTNÍCKEHO PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTIAM1 

 

Filip Loffay 
 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 
 
Abstract: The aim of this thesis is, in addition to the basic characteristics of will autonomy and principles of 
freedom of contract, as typical elements of private law, to point out application problems arising from the 
application of the provisions § 47 of the Civil Code in the light of the latest case law of Slovak courts. Following 
the topic of the work, we try briefly characterize contracts for the transfer of ownership of real estate and their 
legal properties, as such a transfer of ownership is generally subject to cadastral proceedings, where there is 
also room for possible incorrect application of the provisions § 47 Civil Code. 
 
Abstrakt: Cieľom tejto práce je popri základnej charakteristike autonómie vôle a zásady zmluvnej slobody, ako 
typických prvkov súkromného práva, poukázať na aplikačné problémy vznikajúce pri aplikácii ustanovenia § 47 
Občianskeho zákonníka vo svetle najnovšej judikatúry slovenských súdov. V nadväznosti na tému práce sa 
snažíme stručne charakterizovať i zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam a ich právne 
vlastnosti, nakoľko takýto prevod vlastníckeho práva je spravidla predmetom katastrálneho konania, kde sa 
tiež vytvára priestor pre prípadnú nesprávnu aplikáciu ustanovenia § 47 Občianskeho zákonníka. 
 
Key words: Will autonomy, contractual freedom, case law, alienation agreements, cadastral proceedings. 
 
Kľúčové slová: Autonómia vôle, zmluvná sloboda, judikatúra, scudzovacie zmluvy, katastrálne konanie. 
 
1 ÚVOD 
 Otázku ustanovenia § 47 Občianskeho zákonníka a jeho aplikácie pri prevode vlastníckeho práva 
k nehnuteľnostiam sme zvolili ako tému našej študentskej vysokoškolskej odbornej práce predovšetkým 
z dôvodu, že nepochybne predstavuje jednu z mnohých sporných právnych otázok, ktoré sú predmetom 
diskusie odbornej verejnosti už dlhšiu dobu. Výber tejto témy u nás podnietila aj skutočnosť, že sme sa 
s nesprávnou aplikáciou predmetného ustanovenia stretli aj osobne, počas našej praxe v advokátskej 
kancelárii. Pochopili sme, že na jednu právnu otázku môže existovať niekoľko možných odpovedí a s cieľom 
bližšieho poznania sme si v našej práci stanovili cieľ nájsť na ne odpoveď, hlavne prostredníctvom výkladu 
judikatúry slovenských a sčasti aj českých súdov.  
 Hlavným cieľom našej práce je poukázať na praktické aplikačné problémy vychádzajúce zo znenia § 47 
OZ. Na naplnenie hlavného cieľa sme si stanovili aj viaceré čiastkové ciele. Jedným z čiastkových cieľov bolo 
poukázať na tie zásady súkromného práva, ktoré sú narúšané aplikáciou predmetného ustanovenia §47 OZ. 
Ďalším čiastkovým cieľom, v kontexte predmetnej problematiky, bolo analyzovať jednotlivé druhy 
scudzovacích zmlúv, vrátane ich platnosti a účinnosti. V neposlednom rade sme si za čiastkový cieľ práce zvolili 
analýzu predmetného ustanovenia OZ, vrátane jeho stručného historického vývoja a jeho aplikácie judikatúrou 
súdov Slovenskej republiky, s poukázaním na jej názorovú nejednotnosť, vrátane rozhodovacej činnosti 
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Podstatnou súčasťou práce je poukázanie na nesprávnu aplikáciu § 47 
OZ prostredníctvom analýzy rozhodnutia súdu prvej inštancie.  
 Pri vypracovávaní našej práce sme zvolili predovšetkým metódu analýzy, syntézy a dedukcie, 
v mnohých prípadoch a to predovšetkým v súvislosti s rozhodnutiami súdov, ktoré sa týkajú problematiky § 47 
Občianskeho zákonníka aj metódu komparácie.  

Práca je systematicky rozdelená do štyroch hlavných kapitol, ktoré rozvíjajú a dopĺňajú príslušné 
podkapitoly. Takéto rozdelenie sme zvolili z dôvodu prehľadnosti jednotlivých spracovaných častí.  

Veríme, že naša práca bude prínosom pre všetkých čitateľov a to nielen pre študentov práva, ale aj pre 
širokú verejnosť a všetkých tých, ktorí by mohli mať o danú problematiku záujem. 

                                                 
1 Tento príspevok bol prezentovaný ako študentská vedecká odborná práca v rámci XII. ročníku ŠVOČ na PraF UK. V rámci 
príslušnej sekcie sa umiestnil na 2. mieste. Konzultantom práce ŠVOČ bola JUDr. Ing. Karin Raková, PhD., MBA. 
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2 ZÁSADA AUTONÓMIE VÔLE A ZMLUVNEJ SLOBODY V SÚKROMNOM PRÁVE 

Každé odvetvie právneho poriadku je založené na určitých východiskových ideách, ktoré dané právne 
odvetvie charakterizujú.  Tieto idey možno nazvať zásadami, pričom samotná zásada je nielen podstatou, v 
ktorej duchu sa práve normy toho, ktorého právneho odvetvia nesú, ale tiež slúži ako generálne interpretačné 
pravidlo častokrát používané pri výklade právnej normy. Vo všeobecnosti možno povedať, že v súkromnom 
práve sa s ohľadom na uvedené ideové východiská uplatňujú viaceré právne zásady, pričom tieto, ako uvádza 
Cirák (2009) „majú povahu nosných  zásad normatívnej právnej úpravy a umožňujú obsahovo sformulovať 
jednotlivé inštitúty súkromného práva.“2 Zhodný názor prezentuje aj Skorková (2017), a to, že základné zásady 
možno ponímať ako „piliere normatívnej právnej úpravy právneho odvetvia, ktoré sú konkretizáciou jeho ideového 
obsahu a umožňujú obsahovo sformulovať jednotlivé právne inštitúty.“3 Obdobnú definíciu pojmu 
súkromnoprávna zásada uvádza aj Lazar (2018), podľa ktorého „zásady súčasne charakterizujú súkromnoprávnu 
úpravu, respektíve aj metódu jej regulácie a umožňujú jej výrazné a inštruktívne odlíšenie od zásad 
charakterizujúcich subsystém verejného práva a jeho právnu úpravu.“4 Možno teda skonštatovať, že základné 
zásady súkromného práva charakterizujú jeho ideový obsah, vytvárajú priestor pre realizáciu konkrétnych 
súkromnoprávnych inštitútov a slúžia ako všeobecné výkladové pravidlo pre celú oblasť súkromného práva.  
Medzi základné zásady súkromného práva patrí zásada autonómie vôle jednotlivca a s ňou úzko prepojená 
zásada zmluvnej slobody, zásada rovnosti účastníkov v občianskoprávnych vzťahov, zásada ekvity, zásada 
zákazu šikanózneho výkonu subjektívnych práv, zásada právnej istoty, zásada vigilantibus iura scripta sunt, 
zásada prevencie, zásada pacta sunt servanda, zásada ochrany dobrej viery, zásada zákazu retroaktivity, 
zásada neformálnosti právnych úkonov a taktiež zásada neminem laedere. K vymenovaniu jednotlivých zásad 
však treba dodať, že v závislosti od konkrétneho autora sa v právnickej spisbe niektoré od seba mierne líšia 
vzhľadom na skutočnosť, že každá zo zásad z materiálneho hľadiska obsahuje ďalšie právne pravidlá. 
 
2.1 Zásada autonómie vôle 

Zásada autonómie vôle bezpochyby patrí medzi zásady, ktoré ovplyvňujú celú oblasť súkromného 
práva. V praxi sa táto zásada priamo prejavuje v dispozitívnosti právnych noriem súkromného práva, ktorú 
ustanovuje § 2 ods. 3 Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v platnom znení (ďalej tiež „OZ“ a 
„Občiansky zákonník“). Autonómiu vôle možno charakterizovať ako objektívnym právom zaručenú možnosť 
osoby vstupovať do súkromnoprávnych vzťahov a tieto vzťahy formovať podľa svojej vôle. Podľa Lazara (2018)5 
sa autonómia vôle v súkromnoprávnych vzťahoch prejavuje osobitne vo forme jej jednotlivých zložiek, pričom 
prvou je vlastnícka sloboda, ktorá je považovaná zároveň za základné ľudské právo. Jej existencia sa premietla 
aj do čl. 20 Ústavy Slovenskej republiky. Na tomto mieste je potrebné uviesť, že v občianskoprávnom chápaní 
nie je samotná vlastnícka sloboda ako jedna zo zložiek autonómie vôle neobmedzená, skôr naopak. Vlastnícka 
sloboda a vlastnícke právo, ktoré pôsobí erga omnes je obmedzené na jednej strane všeobecným verejným 
záujmom a na strane druhej vlastníckou slobodou iného vlastníka, čo možno vidieť napríklad na súčasnej 
právnej úprave inštitútu vyvlastnenia podľa Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku, v platnom znení (ďalej tiež „Stavebný zákon“), či na ustanoveniach Občianskeho zákonníka, ktoré 
pojednávajú o ochrane ohrozených alebo narušených subjektívnych práv.  
 Ďalšou zložkou autonómie vôle je sloboda tvorby. Ide o slobodnú možnosť rozvoja osobnosti človeka 
a jeho tvorivej duševnej činnosti. V intenciách OZ je chránený všestranný rozvoj ľudskej osobnosti 
v nadväznosti na zásadu rovnosti subjektov v občianskoprávnych vzťahoch. Občiansky zákonník rovnako 
ochraňuje aj jednotlivé čiastkové skupiny práv, ktoré sú spojené s osobnosťou človeka a ako uvádza Lazar 
(2018) „vyplývajú buď priamo z jeho prirodzených daností, alebo zo zaradenia ľudí ako členov občianskej 
spoločnosti.“6 Samotná ochrana tvorivej ľudskej činnosti je však samozrejme predmetom komplexnejšej 
právnej úpravy v osobitných právnych predpisoch. 
 Je dôležité podotknúť, že v poslednej dobe stále častejšie dochádza k prelamovaniu zásady autonómie 
vôle v otázkach súvisiacich s ochranou slabšej strany.  

                                                 
2 CIRÁK, J.: Duálna štruktúra práva. In: CIRÁK, J. et al.: Občianske právo. Všeobecná časť. 1. vydanie. Šamorín: Heuréka, 2009,  s. 35 
3 SKORKOVÁ, V.: Základné zásady občianskeho práva. In: DUFALOVÁ, L., KRIŽAN, M., SKORKOVÁ, V.: Repetitórium občianskeho 
hmotného práva. Druhé, prepracované a doplnené vydanie. Bratislava: IURIS LIBRI, 2017, s. 16 
4 LAZAR, J.: Súkromné právo. In: LAZAR, J. et al.: Občianske právo hmotné. Všeobecná časť. Bratislava: IURIS LIBRI, 2018, s. 13 
5 LAZAR, J.: Súkromné právo. In: LAZAR, J. et al.: Občianske právo hmotné. Všeobecná časť. Bratislava: IURIS LIBRI, 2018, s. 15 
6 LAZAR, J.: Súkromné právo. In: LAZAR, J. et al.: Občianske právo hmotné. Všeobecná časť. Bratislava: IURIS LIBRI, 2018, s. 16 
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K tomu javu v občianskom práve dochádza predovšetkým v spotrebiteľských veciach, kedy mnohé pôvodne 
dispozitívne ustanovenia nadobúdajú kogentnú povahu a tak sú prejavom ochrannej funkcie práva. 
 Samotná autonómia vôle v sebe subsumuje aj tretiu zložku, ktorú nazývame zmluvnou slobodou a pre 
potreby našej práce je predmetom nasledujúcej podkapitoly. 
 
2.2 Zásada zmluvnej slobody 

Autonómia vôle a v nej obsiahnutá zmluvná sloboda v sebe implikuje jednak voľnosť a slobodu pri 
výbere právneho úkonu, voľnosť výberu zmluvného typu či osoby spolukontrahenta, ale rovnako aj voľnosť pri 
určení obsahu právneho úkonu a obsahu zmluvy. Ako uvádza Cirák (2009) „Zásada zmluvnej slobody teda 
znamená možnosť subjektu ovplyvňovať  svoje právne postavenie aktívnym využitím celého radu právnych 
inštitútov vo svojom osobnom a majetkovom záujme pri modernom súkromnoprávnom styku.“7 V praxi sa zmluvná 
sloboda v súkromnom práve prejavuje nielen vo forme slobodného výberu zmluvného typu, ale aj v možnosti 
subjektu právneho vzťahu zvoliť pre konkrétny účel i právom neupravený zmluvný typ, ktorých potenciálnu 
existenciu predpokladajú ustanovenia § 51 OZ a § 262 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej tiež 
„Obchodný zákonník“ a „ObZ“). Uvedené potvrdzuje aj Cirák (2009), podľa ktorého: „S ohľadom na prípustnosť 
atypických zmlúv v súkromnom práve možno povedať, že súkromné právo spočíva na otvorenom systéme 
zmluvného usporiadania súkromnoprávnych pomerov.“8 Zmluvná sloboda, ako jedna zo zložiek autonómie vôle, 
je bezpochyby determinantom rozvoja majetkového blaha jednotlivca. V záujme majetkového 
a podnikateľského rozmachu subjektov súkromného práva je vysoká miera slobodného nakladania s ich 
vlastným majetkom, právami a inými majetkovými hodnotami azda najžiadanejšou základnou požiadavkou 
pre správne fungovanie trhového hospodárstva a slobody podnikania. Zmluvná sloboda in concreto teda 
predstavuje objektívnym právom zaručenú možnosť subjektu občianskoprávnych vzťahov slobodne sa 
rozhodnúť či do právneho vzťahu s inou stranou vstúpi, kto bude druhou zmluvnou stranou, aký zmluvný typ 
bude pre daný účel zvolený, za akých podmienok sa bude realizovať obsah danej zmluvy, čo bude jej obsahom, 
na ako dlhé obdobie sa daná zmluva uzavrie a ďalšie. 

V nadväznosti na tému našej práce si dovolíme na tomto mieste podotknúť, že dikcia ustanovenia § 47 
OZ pomerne výrazným spôsobom narúša nielen dispozitívny charakter noriem Občianskeho zákonníka, ale aj 
zmluvnú slobodu jednotlivca. Narušenie zmluvnej slobody jednotlivca spočíva predovšetkým v tom, že 
uzatvoril perfektný a platný právny úkon o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, tento v intenciách § 47 
OZ bez súhlasu štátneho orgánu nevyvoláva právne účinky. Práve kvôli tejto spornej právnej otázke je 
ustanovenie § 47 OZ predmetom diskusie v právnej teórii a dôvodom rozdielov v rozhodovacej činnosti súdov 
Slovenskej republiky.   
 
3 SCUDZOVACIE ZMLUVY A ICH PRÁVNE VLASTNOSTI 

Skôr, než pristúpime k špecifikácii jednotlivých zmluvných typov scudzovacích zmlúv a k 
charakteristike ich jednotlivých právnych vlastností, chceme upriamiť pozornosť na niektoré základné pojmy 
zmluvného práva v medziach Občianskeho zákonníka. Zmluva je v občianskom práve chápaná ako dvojstranný 
alebo viacstranný právny úkon realizovaný medzi dvoma alebo viacerými subjektami občianskoprávnych 
vzťahov, ktorého obsahom sú konkrétne práva a povinnosti vyplývajúce buď ex lege alebo z dojednania 
účastníkov takéhoto zmluvného vzťahu. Zmluva, ako dvojstranný alebo viacstranný právny úkon je tak 
v intenciách Občianskeho zákonníka jedným z podtypov právneho úkonu, ktorého legálna definícia je 
obsiahnutá v § 34 OZ a to, že: „Právny úkon je prejav vôle smerujúci najmä k vzniku, zmene alebo zániku tých práv 
alebo povinností, ktoré právne predpisy s takýmto prejavom spájajú.“9 Z tohto dôvodu samotná zmluva 
akéhokoľvek typu musí spĺňať základné kritériá predpokladané právnym poriadkom a doktrínou, aby mohla 
vyvolať účastníkmi zmluvného vzťahu mienené právne účinky.  
 Každý právny úkon, či už ide o právny úkon jednostranný, dvojstranný alebo viacstranný sa vyznačuje 
svojimi typickými črtami, ktoré nazývame pojmovými znakmi. Medzi tieto Dulak (2018) zaraďuje prejav vôle, 
teda vonkajšiu manifestáciu vôle jednotlivca predovšetkým konaním alebo nekonaním, zameranie prejavu 
vôle, uznanie prejavu vôle právnym poriadkom  a nastúpenie právnych následkov, ktoré boli realizáciou 
právneho úkonu vymienené a spočívajú najmä vo vzniku, zmene alebo zániku práv alebo povinností.10 Pokiaľ 

                                                 
7 CIRÁK, J.: Duálna štruktúra práva. In: CIRÁK, J. et al.: Občianske právo. Všeobecná časť. 1. vydanie. Šamorín: Heuréka, 2009,  s. 33 
8 7CIRÁK, J.: Duálna štruktúra práva. In: CIRÁK, J. et al.: Občianske právo. Všeobecná časť. 1. vydanie. Šamorín: Heuréka, 2009,  s. 33 
9 § 34 Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení 
10 DULAK, A.: Právne skutočnosti. In: LAZAR, J. et al.: Občianske právo hmotné. Všeobecná časť. Bratislava: IURIS LIBRI, 2018, s. 120-121 
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právny úkon v sebe implikuje všetky podstatné pojmové znaky, tak hovoríme o právnom úkone perfektnom, 
zavŕšenom a možno povedať, že právny úkon vzniká. Ak však jeden alebo viacero pojmových znakov právneho 
úkonu absentuje, tak takýto právny úkon je úkonom non negotium, ničotným, respektíve zdanlivým.  Gandžala 
(2009) tieto právne úkony charakterizuje tak, že: „Ide o také prejavy vôle, ktoré vôbec nemajú náležitosti právnych 
úkonov, t.j. ktorým chýba niektorý z elementárnych pojmových znakov právneho úkonu.“11 Možno teda povedať, 
že ide o také správanie jednotlivca, ktoré vzbudzuje zdanie, že ide o právny úkon, ale v skutočnosti právnym 
úkonom nie je. V praxi sa na ničotné právne úkony neprihliada, respektíve sa na ne hľadí, akoby sa nikdy neboli 
urobili.  

Od pojmových znakov právneho úkonu ďalej odlišujeme náležitosti právnych úkonov, teda akési 
podstatné kvalitatívne vlastnosti právneho úkonu, ktoré sú vyžadované objektívnym právom a právnou vedou. 
Je dôležité povedať, že iba taký právny úkon, ktorý v sebe zahŕňa všetky podstatné pojmové znaky právneho 
úkonu a zároveň spĺňa všetky jeho požadované náležitosti môže vykazovať právne vlastnosti právneho úkonu, 
ktorými sú jeho platnosť a účinnosť.  Medzi spomínané náležitosti právneho úkonu zaraďujeme náležitosť vôle, 
prejavu vôle, náležitosť zhody vôle a jej prejavu, náležitosti subjektu, predmetu a obsahu právneho úkonu. 
Vzhľadom na rozsah našej práce a zvolenú tému sme sa rozhodli jednotlivé náležitosti právneho úkonu bližšie 
nešpecifikovať, považujeme však za vhodné upozorniť na skutočnosť, že taký právny úkon, ktorý nespĺňa jednu 
alebo viac z podstatných náležitostí právneho úkonu je právnym úkonom vadným. Dulak (2009) vadné právne 
úkony označuje ako „právne úkony, ktoré síce vznikli, ale chýba im niektorá zákonom požadovaná náležitosť.“12 

a zároveň uvádza, že právnym následkom vadného právneho úkonu je jeho neplatnosť, odporovateľnosť alebo 
možnosť jednostranne odstúpiť od zmluvy.  
 
3.1 Druhy scudzovacích zmlúv   

Scudzovacie zmluvy sú z hospodárskeho hľadiska také zmluvy, ktoré smerujú k výmene tovaru alebo 
veci a tým pádom k zmene vlastníctva veci. Z právno-teoretického hľadiska táto skupina kontraktov v sebe 
subsumuje kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu a zámennú zmluvu. Zaujímavosťou je, že niektorí autori zaraďujú 
medzi zmluvy o prevode vlastníckeho práva aj zmluvu o dielo a zmluvu o pôžičke, nakoľko sa v nich kombinuje 
viacero hospodárskych účelov. Domnievame sa však, že zmena vlastníctva nie je primárnym účelom takýchto 
zmlúv a preto sa prikláňame k názoru, že ich zaradenie medzi scudzovacie zmluvy je sporné. Jednotlivé 
scudzovacie zmluvy sa na tomto mieste pokúsime stručne charakterizovať. 
 Kúpna zmluva je v zmysle § 588 OZ definovaná ako zmluva, z ktorej: „vznikne predávajúcemu povinnosť 
predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu 
dohodnutú cenu.“13 Z tejto legálnej definície vieme vyabstrahovať dve essentialia negotii kúpnej zmluvy, ktorými 
sú predmet kúpy a kúpna cena.  

Právna úprava kúpnej zmluvy aplikovateľná aj na obchodnoprávne vzťahy sa nachádza v § 588 až v § 
610 Občianskeho zákonníka. Je však dôležité podotknúť, že právna úprava kúpnej zmluvy je obsiahnutá aj 
v iných právnych predpisoch, predovšetkým v § 409 až v § 470 Obchodného zákonníka14 a v Zákone č. 182/1993 
Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a  iných.  
 Kúpnu zmluvu v medziach Občianskeho zákonníka možno charakterizovať ako viacstranný, 
konsenzuálny kontrakt ktorým sa predávajúci zaväzuje odovzdať kupujúcemu predmet kúpy a kupujúci sa 
zaväzuje predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu kúpnu cenu.15 Ustanovenia § 588 až § 600 OZ 
obsahujú všeobecné ustanovenia o kúpnej zmluve, ktoré sa použijú najmä pri predaji veci medzi 
nepodnikajúcimi osobami a na predaj nehnuteľností, a to aj v prípade, ak sú účastníkmi právneho vzťahu 
podnikatelia, s výnimkou v prípade prevodu nehnuteľnosti v súvislosti so zmluvou o predaji podniku alebo 
zmluvy o kúpe prenajatej veci podľa Obchodného zákonníka. Okrem iného sa na spotrebiteľskú kúpnu zmluvu 
budú okrem všeobecných ustanovení o kúpnej zmluve vzťahovať aj osobitné ustanovenia § 612 a nasl. OZ, 
prípadne osobitný právny predpis.  

                                                 
11 GANDŽALA, J.: Právne skutočnosti. In: CIRÁK, J. et al.: Občianske právo. Všeobecná časť. 1. vydanie. Šamorín: Heuréka, 2009,  s. 215 
12 GANDŽALA, J..: Právne skutočnosti. In: CIRÁK, J. et al.: Občianske právo. Všeobecná časť. 1. vydanie. Šamorín: Heuréka, 2009,  s. 215 
13 § 588 Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení 
14 spôsobilým predmetom kúpnej zmluvy v zmysle ObZ sú iba hnuteľné veci 
 
15 KRIŽAN, M.: Scudzovacie zmluvy. [online]. Bratislava : Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2019. [cit. 2021-03-02]. 
Dostupné na: https://web.microsoftstream.com/video/3169aed8-5477-4969-ba0e-1c23e183debb 
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 Kúpna zmluva vzniká v okamihu, kedy sa zmluvné strany dohodli na podstatných obsahových 
náležitostiach kontraktu, čiže na kúpnej cene a predmete kúpy. V prípade, ak nie je osobitne predpísaná forma 
uzatvorenia kúpnej zmluvy platí, že sa môže uzatvoriť v akejkoľvek forme, a to aj konkludentne. V tejto 
súvislosti by sme radi upozornili, že Občiansky zákonník stanovuje v § 46 ods. 1 pre akúkoľvek zmluvu o prevode 
vlastníckeho práva k nehnuteľnosti obligatórne písomnú formu pod sankciou absolútnej neplatnosti v zmysle 
ustanovenia § 40 ods. 1 OZ. Podotýkame však, že povinnosť vyhotoviť scudzovaciu zmluvu v písomnej forme 
ukladá napríklad aj Zákon č. č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v platnom znení 
a Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch, v platnom znení. Objektom kúpnej zmluvy môže byť akýkoľvek 
predmet občianskoprávnych vzťahov, ktorý je možný a dovolený. V občianskom práve to budú predovšetkým 
všetky spôsobilé veci, práva a iné majetkové hodnoty, ktoré nie sú vyňate z občianskoprávneho obehu. 
Občiansky zákonník zakotvuje i tzv. kúpu nádeje a kúpu budúcej veci, keďže predpokladá aj situáciu, pri ktorej 
predmet kúpy v čase realizácie právneho úkonu nemusí existovať. 
Ku kúpnej cene, ako podstatnej náležitosti kúpnej zmluvy v zmysle Občianskeho zákonníka možno dodať, že 
jej výška musí byť vyjadrená určitou peňažnou čiastkou alebo iným spôsobom, na základe ktorého ju je možné 
nepochybne stanoviť.  Výška kúpnej ceny je stanovená predovšetkým dohodou účastníkov, ktorí v zásade nie 
sú obmedzení pri jej dojednaní, okrem prípadov, na ktoré sa vzťahuje cenová regulácia upravená osobitným 
predpisom. Pripomíname, že platné právo nemá žiadne ustanovenie o dojednaní príliš nízkej kúpnej ceny, čo 
potvrdzuje aj právny názor vyjadrený v rozhodnutí Najvyššieho súdu SR, a to, že: „Sama skutočnosť, že účastníci 
kúpnej zmluvy dohodli príliš nízku kúpnu cenu (v danom prípade 1 €), nepredstavuje rozpor so zákonom a nezakladá 
absolútnu neplatnosť tohto právneho úkonu v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka.“16 

 Darovacia zmluva je dvojstranný alebo viacstranný právny úkon, ktorý zakladá záväzkovo-právny 
vzťah nazývaný darovanie. Podstata tohto právneho úkonu je vyjadrená v legálnej definícii darovacej zmluvy a 
to, že: „Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému, a ten dar alebo sľub 
prijíma.“17 Z uvedeného teda vyplýva, že darovanie nie je možné uskutočniť na základe jednostranného 
právneho úkonu, ale len zmluvne. Lazar (2018) k tomu poznamenáva, že: „k právne záväznému úkonu jednej 
zmluvnej strany (darcu) musí pristúpiť vzájomný a obsahovo zhodný úkon druhej zmluvnej strany (obdarovaného) 
jednoznačne vyjadrujúci vôľu prijať bezplatne poskytnutý alebo sľúbený majetkový prospech. Tým je teda vylúčené, 
aby niekto (darca) nanútil niekomu (obdarovanému) proti jeho vôli určitý majetkový prospech.“18  
 Medzi pojmové znaky darovacej zmluvy patrí bezodplatnosť, teda skutočnosť, že obdarovanému 
v dôsledku darovacej zmluvy nevzniká nijaká právna povinnosť poskytnúť darcovi za dar protihodnotu 
vyjadriteľnú v peniazoch a tiež dobrovoľnosť. Z hľadiska vzniku darovacej zmluvy platí, že reálna darovacia 
zmluva vzniká momentom súhlasného prejavu vôle strán, ktorý je sprevádzaný faktickým odovzdaním veci. 
V tomto prípade sa nevyžaduje písomná forma zmluvy a vlastnícke právo sa nadobúda v zmysle § 133 ods. 1 OZ 
reálnym odovzdaním hnuteľnej veci. Pri konsenzuálnej darovacej zmluve však dôjde k samotnému prevodu 
vlastníckeho práva až neskôr a zákon vyžaduje pre jej platnosť písomnú formu. Samozrejme, písomnú formu 
podľa § 628 ods. 2 OZ musí mať darovacia zmluva vždy, pokiaľ sa ňou prevádza vlastnícke právo 
k nehnuteľnosti.  
Nedodržanie zákonnej požiadavky a to vyhotoviť darovaciu zmluvu v písomnej forme, ak sa ňou prevádza 
vlastnícke právo k nehnuteľnosti má za následok absolútnu neplatnosť právneho úkonu v zmysle § 40 ods. 1 
Občianskeho zákonníka.  
  Zámenná zmluva je ďalším zo zmluvných typov, ktorý i keď nie je explicitne spomenutý v ustanovení 
§ 132 ods. 1 OZ ako jeden zo spôsobov nadobúdania vlastníckeho práva, je spôsobilý vyvolať účinky spočívajúce 
v prevode vlastníckeho práva k predmetu občianskoprávnych vzťahov. Lazar (2018) k tejto problematike 
uvádza, že: „zámenná zmluva je inštitucionálne podobná kúpnej zmluve, ktorá sa historicky vyvinula práve zo 
zámennej zmluvy. Rozdiel medzi oboma zmluvami spočíva len v tom, že pri kúpnej zmluve sa vec vymieňa za 
peniaze a pri zámennej zmluve vec za vec.“19 V dôsledku tohto historického vývoja obe zmluvy upravuje 
Občiansky zákonník spoločne, pričom platí, že z dôvodu podrobnejšej rozpracovanosti ustanovení o kúpnej 

                                                 
16 Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 27. júna 2019, sp. zn. 3 Cdo 244/2018 
17  § 628 ods. 1 Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení 
18 LAZAR, J.: Záväzky z právnych úkonov. In: LAZAR, J. et al.: Občianske právo hmotné. Záväzkové právo. Právo duševného vlastníctva. 
Bratislava: IURIS LIBRI, 2018, s. 160 

 
19 LAZAR, J.: Záväzky z právnych úkonov. In: LAZAR, J. et al.: Občianske právo hmotné. Záväzkové právo. Právo duševného vlastníctva. 
Bratislava: IURIS LIBRI, 2018, s. 159 
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zmluve sa tieto majú primerane použiť aj na ustanovenia o zámennej zmluve. Z povahy veci však vyplýva, že tie 
ustanovenia o kúpnej zmluve, ktoré by odporovali charakteru samotnej zámennej zmluvy sa nepoužijú, 
napríklad ustanovenia o kúpnej cene. 
 Vo svetle uvedeného teda možno zámennú zmluvu vymedziť ako dvojstranný alebo viacstranný právny 
úkon, ktorý zakladá synalagmatický obligačný právny vzťah a na jeho základe si zmluvné strany vzájomne 
vymieňajú predmety zámeny. Zámenná zmluva je tak spôsobilá vyvolať právne účinky spočívajúce v prevode 
vlastníckeho práva.  
 
3.2 Platnosť scudzovacej zmluvy   

Aby akýkoľvek právny úkon, bez ohľadu na jeho typ mohol nadobudnúť platnosť, musí nutne spĺňať 
všetky pojmové znaky a podstatné náležitosti právnych úkonov ako ich uvádzame v úvode tejto kapitoly. 
Rovnako to platí aj pri zmluvách, nakoľko tieto sú jedným z podtypov právneho úkonu vo všeobecnosti. Možno 
povedať, že pokiaľ zmluva obsahuje všetky pojmové znaky a zároveň spĺňa všeobecné náležitosti právneho 
úkonu kumulatívne na oboch stranách zmluvného vzťahu, tak vzniká a je platná. Je dôležité podotknúť, že 
pokiaľ zmluva nespĺňa všetky náležitosti právneho úkonu, tak trpí vadou a jej schopnosť vyvolať právne účinky 
mienené zmluvnými stranami môže byť obmedzená v závislosti na druhu následkov, ktoré boli vadou vyvolané. 
 
3.3 Účinnosť scudzovacej zmlúv 

Scudzovacia zmluva, ako sme už uviedli, je taká zmluva, ktorou sa prevádza vlastnícke právo 
k predmetu občianskoprávnych vzťahov. Ustanovenie § 132 ods. 1 Občianskeho zákonníka vymedzuje spôsoby 
nadobudnutia vlastníckeho práva, pričom tieto možno rozdeliť na originárne a derivatívne, respektíve aj podľa 
kritéria, či sa samotný prevod vlastníckeho práva realizuje na základe vôle jednotlivca alebo nastáva z 
rozhodnutia štátneho orgánu alebo sa viaže na skutočnosť predpokladanú zákonom. Vo všeobecnosti možno 
účinnosť, ako právnu vlastnosť právneho úkonu charakterizovať ako jeho schopnosť vyvolať právne účinky, 
ktoré boli zmluvnými stranami zamýšľané a ktoré spočívajú najmä vo  vzniku, zmene alebo zániku práv alebo 
povinností vyplývajúcich z občianskoprávneho vzťahu. Konkrétne v tomto prípade to bude teda schopnosť 
scudzovacou zmluvou vyvolať prevod vlastníckeho práva. Možno povedať, že zmluva vo všeobecnosti 
nadobúda platnosť a účinnosť v jednom a tom istom okamihu, ktorý nastáva predovšetkým súhlasným 
prejavom vôle zmluvných strán a naplnením essentialia negotii, ktoré sa viažu k danému zmluvnému typu.  
 Občianske právo však pozná aj tzv. podmienky, ktorých presnú definíciu uvádza Gandžala (2009) a to, 
že: „Podmienka (conditio) je vedľajšie ustanovenie v právnom úkone, ktorým sa účinnosť právneho úkonu robí 
závislá od neistej skutočnosti, t.j. od skutočnosti, o ktorej v čase, keď sa právny úkon robil, nebolo účastníkom 
známe, či v budúcnosti nastane.“20 Rozlišujeme medzi podmienkami suspenzívnymi a rezolutívnymi, pričom ich 
spoločne zaraďujeme do accidentalia negotii právneho úkonu.  
 Suspenzívna (odkladacia) podmienka spočíva predovšetkým v odklade účinnosti právneho úkonu do 
doby, kedy sa splní daná podmienka, pričom platí, že okamihom splnenia odkladacej podmienky nastávajú 
právne účinky právneho úkonu ex nunc. Na druhej strane, pokiaľ podmienka nie je splnená, tak právny úkon 
nemôže vyvolať právne následky. Rezolutívna (rozväzovacia) podmienka naopak spočíva v pominutí právnych 
následkov vyplývajúcich z právneho úkonu v momente, keď sa takáto podmienka splní. Pri jej nesplnení však 
právne účinky z právneho úkonu ďalej trvajú. Nakoľko občianske právo je ovládané zásadou zmluvnej slobody 
a vyznačuje sa dispozitívnosťou, nie je vylúčená existencia iných, obsahovo odlišných podmienok v právnych 
úkonoch.  

V zmysle § 36 ods. 5 OZ platí však vyvrátiteľná právna domnienka, že každá podmienka sa považuje za 
podmienku odkladaciu, pokiaľ z právneho úkonu alebo z jeho povahy nevyplýva niečo iné.21 
 Občiansky zákonník rozlišuje jednak medzi nadobúdaním vlastníckeho práva k hnuteľnej veci na 
základe zmluvy podľa § 133 ods. 1 a na druhej strane nadobúdaním vlastníckeho práva k nehnuteľným veciam 
zo zmluvy podľa § 133 ods. 2 OZ. V zmysle tohto ustanovenia sa vlastnícke právo k nehnuteľnej veci nadobúda 
z titulu akejkoľvek konsenzuálnej scudzovacej zmluvy, avšak konkrétne až momentom zápisu vlastníckeho 
práva do katastra nehnuteľností podľa osobitného právneho predpisu. Právnym základom, teda titulom 
k prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti je akákoľvek platne uzatvorená scudzovacia zmluva. Následne sa 
v zmysle Zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv 

                                                 
20 GANDŽALA, J..: Právne skutočnosti. In: CIRÁK, J. et al.: Občianske právo. Všeobecná časť. 1. vydanie. Šamorín: Heuréka, 2009,  s. 212 
 
21 GANDŽALA, J..: Právne skutočnosti. In: CIRÁK, J. et al.: Občianske právo. Všeobecná časť. 1. vydanie. Šamorín: Heuréka, 2009,  s. 213 
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k nehnuteľnostiam, v platnom znení (ďalej tiež ako „Katastrálny zákon“) realizuje vkladové konanie, ktorého 
výsledkom môže byť rozhodnutie príslušného okresného úradu, odboru katastrálneho o povolení vkladu 
vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Stotožňujeme sa s názorom Fečíka (2015), ktorý hovorí, že vlastnícke právo 
k nehnuteľnosti sa nadobúda už právoplatnosťou rozhodnutia o povolení vkladu príslušným okresným úradom, 
nakoľko týmto momentom dochádza k vzniku, zmene alebo zániku vlastníckeho práva k nehnuteľnej veci a nie 
reálnym vykonaním vkladu.22 Prejavuje sa tu tak akási dvojfázovosť nadobúdania vlastníckeho práva 
k nehnuteľnej veci v intenciách Občianskeho zákonníka. 
 V spojitosti so sporným ustanovením § 47 OZ sa teda pred nami vynára otázka, či scudzovacia zmluva 
nadobúda účinnosť spolu s platnosťou podľa vyššie uvedených kritérií, alebo naopak neskôr po jej uzatvorení, 
a to momentom zápisu vlastníckeho práva k nehnuteľnej veci do katastra nehnuteľností podľa osobitného 
právneho predpisu, čo by znamenalo, že jej účinnosť de facto závisí od rozhodnutia štátneho orgánu. 
 
4 USTANOVENIE § 47 OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA   

Ako sme uviedli v predchádzajúcich kapitolách, podmienkou platnosti scudzovacej zmluvy je naplnenie 
všetkých pojmových znakov a náležitostí právneho úkonu. Otázka účinnosti scudzovacej zmluvy je však oveľa 
zložitejšia, ako sa na prvý pohľad zdá. Z dikcie ustanovenia § 133 ods. 2 Občianskeho zákonníka nepochybne 
vyplýva, že k vecno-právnym účinkom zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnej veci dochádza 
vtedy, keď rozhodnutie príslušného okresného úradu o povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti 
nadobudne právoplatnosť. V nasledujúcej časti našej práce sa teda pokúsime odpovedať na otázku, či zmluva 
o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnej veci nadobúda účinnosť spolu s platnosťou alebo naopak či sa 
v zmysle ustanovenia § 47 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na ustanovenie § 133 ods. 2 Občianskeho 
zákonníka na jej účinnosť vyžaduje právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu o povolení vkladu 
vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Rovnako sa budeme zaoberať aj nevyvrátiteľnou 
 
4.1 Obmedzenie zmluvnej slobody v medziach § 47 OZ 

Samotné ustanovenie § 47 ods. 1 OZ – „Ak zákon ustanovuje, že k zmluve je potrebné rozhodnutie 
príslušného orgánu, je zmluva účinná týmto rozhodnutím.“23 vo svojej hypotéze uvádza odkaz na inú právnu 
normu občianskeho práva, ktorá vo svojej dispozícii vyžaduje rozhodnutie príslušného orgánu v nadväznosti na 
uzatvorenú zmluvu, a práve na toto rozhodnutie viaže jej účinnosť. Pri gramatickom výklade týchto právnych 
noriem je teda pomerne jednoduché dôjsť k takej interpretácii, že scudzovacia zmluva nadobúda účinnosť, 
ktorá spočíva v vzniku, zmene alebo v zániku vlastníckeho práva k nehnuteľnej veci momentom právoplatnosti 
rozhodnutia štátneho orgánu. Zamýšľame sa však nad možnosťou, či takýto výklad nepredstavuje výrazné 
narúšanie dispozitívnosti lex generalis súkromného práva a zbytočné obmedzenie zmluvnej slobody 
jednotlivca.  
 Ako sme uviedli v úvodnej kapitole našej práce, tak zásada autonómie vôle jednotlivca a s ňou spojená 
zásada zmluvnej slobody predstavujú spolu s inými zásadami generálne interpretačné pravidlá typické pre celé 
súkromné právo. 

Možno povedať, že tieto zásady nezahŕňajú len právnym poriadkom zaručenú možnosť jednotlivca 
vstupovať a formovať súkromnoprávne vzťahy, ktorých sú účastníkmi, ale v sebe implikujú aj prvok akejsi 
ochrany pred jej narúšaním orgánmi verejnej moci.  
 Pokiaľ hovoríme o samotnom obmedzovaní dispozitívneho charakteru Občianskeho zákonníka, 
typického pre celé súkromné právo ustanovením § 47 OZ, tak máme na mysli predovšetkým prítomnosť 
verejnoprávneho prvku v občianskoprávnych vzťahoch, ktorým je v tomto prípade príslušný okresný úrad. Naša 
úvaha nespočíva vo vyvracaní skutočnosti, že na samotné vkladové konanie je príslušný orgán verejnej moci, 
ale skôr v nemožnosti zmluvy nadobudnúť účinnosť bez právoplatného rozhodnutia orgánu štátnej správy, 
vyplývajúcej z dikcie § 47 OZ. Rovnako tak v právnej úprave nevyvrátiteľnej právnej domnienky odstúpenia od 
zmluvy, ktorú ustanovuje § 47 ods. 2 Občianskeho zákonníka nachádzame aspekty narúšania autonómie vôle 
a zmluvnej slobody subjektu občianskoprávnych vzťahov.  
 
4.2 Vývoj ustanovenia § 47 OZ 

Domnievame sa, že prvky obmedzovania zmluvnej slobody a autonómie jednotlivca v zmysle § 47 OZ 
pramenia z povahy doby, kedy bol Občiansky zákonník vytvorený a postupne viackrát novelizovaný v spojitosti 

                                                 
22 FEČÍK, M.: Vlastnícke právo. In: ŠTEVČEK, M. et. al.: Občiansky zákonník I. § 1 – 450. Komentár. Praha: C.H.BECK, 2015, s. 894 
23 § 47 ods. 1 Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení 
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so vtedajšou politickou atmosférou spoločnosti. Novovzniknutý Občiansky zákonník nanovo upravoval inštitút 
vlastníckeho práva, vrátane jeho nadobúdania. Už od svojho prijatia zakotvoval povinnosť registrácie zmluvy 
o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na štátnom notárstve, pričom účinnosť scudzovacej zmluvy 
nastala až samotnou registráciou. Ako však uvádza Fečík (2015) „Keďže toto zákonné ustanovenie sa vzťahovalo 
na vtedajšie osobné vlastníctvo a nie na socialistické spoločenské vlastníctvo, pre nadobudnutie nehnuteľnosti do 
socialistického vlastníctva sa registrácia prevodnej zmluvy nevyžadovala.“24 Táto skutočnosť však bol neskôr, 
novelou Občianskeho zákonníka č. 131/1982 Zb. s účinnosťou od 1. apríla 1982 zavedená bez výnimky. Pre 
potreby našej práce bude postačujúce ďalej uviesť, že spomínané neštandardné zmeny v Občianskom 
zákonníku, ktoré sa prejavili toho času v ustanovení § 123 a § 124 napriek rozsiahlej novelizácii zákona 
s účinnosťou od 1. januára 1993 v súvislosti so zmenou politického režimu neboli z Občianskeho zákonníka 
dodnes odstránené. 
 
4.3 Aplikácia § 47 OZ vo svetle judikatúry 

Súdy Slovenskej republiky podľa nášho názoru prostredníctvom ich rozhodovacej činnosti pomerne 
efektívne  vylúčili aplikovateľnosť ustanovenia § 47 Občianskeho zákonníka, ktoré svojim charakterom narúša 
dispozitívnosť Občianskeho zákonníka a obmedzuje zmluvnú slobodu jednotlivca. Pre lepšiu prehľadnosť sme 
judikatúru k danej problematike rozdelili podľa odsekov zákonného ustanovenia.  

K problematike § 47 ods. 1 OZ: 
 Účinnosť zmluvy, ako sme spomínali v predchádzajúcich častiach našej práce znamená skutočnosť, že 
zmluva začína spôsobovať také právne následky, ktoré boli vymienené subjektami právneho vzťahu pri jej 
uzatváraní. V kontexte scudzovacích zmlúv vo všeobecnosti tieto právne následky spočívajú hlavne vo vzniku, 
zmene alebo zániku vlastníckeho práva k spôsobilému predmetu občiansko-právnych vzťahov. Zároveň platí, 
že od momentu účinnosti zmluvy sa každá zmluvná strana môže domáhať plnenia práv alebo povinností, ktoré 
spolu tvoria obsah vzniknutého obligačno-právneho vzťahu. Vo všeobecnosti má účinnosť zmluvy obligačný 
charakter daný vôľou zmluvných strán, ak právny predpis neustanovuje inak.25 V rozhodnutí sp. zn. 2Cdo 
184/2005 Najvyšší súd SR konštatuje, že rozhodnutie katastrálneho úradu o povolení vkladu vlastníckeho práva 
k nehnuteľnosti nie je rozhodnutím, s ktorým by zákon spájal vznik účinnosti zmluvy o prevode vlastníckeho 
práva k nehnuteľnej veci, rovnako tak, že moment nadobudnutia účinnosti akejkoľvek zmluvy, nakoľko táto je 
záväzkovo-právneho charakteru nastáva súčasne s platnosťou zmluvy. Toto rozhodnutie teda vytvára priestor 
pre vytvorenie akejsi „dvojkoľajnosti“ účinnosti zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, nakoľko 
samotná zmluva nadobúda podľa názoru Najvyššieho súdu účinnosť spočívajúcu v jej obligačnom charaktere, 
ktorý je daný vôľou zmluvných strán. Poznamenávame však, že existencia vecno-právnych účinkov takejto 
zmluvy je rovnako nepopierateľná. Stotožňujeme sa preto s názorom Dobrovodského (2015), ktorý k danej 
problematike uvádza: „Pri kúpnej zmluve, ktorou sa prevádza vlastníctvo k nehnuteľnosti, vznikajú pre jej 
účastníkov obligačno-právne účinky, t.j. obsah zmluvy sa stáva pre účastníkov zmluvy záväzný už jej uzatvorením. 
Účinnosť zmluvy nastáva súčasne so vznikom platnej zmluvy.“26 

V zmysle uvedeného teda možno vyvodiť záver, že samotná zmluva, ktorou sa scudzuje nehnuteľnosť, 
nevyžaduje pre nadobudnutie účinnosti právoplatné rozhodnutie štátneho orgánu a sama o sebe je účinná 
momentom jej platného uzatvorenia. Účinnosť takejto zmluvy však spočíva vo vzniku záväzkovo-právneho 
vzťahu medzi zmluvnými stranami, na základe ktorého sa tieto môžu domáhať vzájomného plnenia práv 
alebo povinností, ktoré zo zmluvy alebo zo zákona vyplývajú. A contrario je však možné poznamenať, že i keď 
je platne uzatvorená scudzovacia zmluva účinná inter partes, ešte nemusí vyvolať vecno-právny účinok, ktorý 
spočíva v samotnom prevode vlastníckeho práva. Tento spomínaný vecno-právny účinok scudzovacej zmluvy 
je teda otázkou vkladového konania podľa Katastrálneho zákona a pokiaľ príslušný orgán verejnej moci vydá 
rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností a toto nadobudne právoplatnosť, 
možno skonštatovať, že zmluva, už inak účinná, vyvolala vecno-právny účinok a to vznik, zmenu alebo zánik 
vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Upozorňujeme však, že takáto „dvojkoľajnosť“ účinnosti scudzovacej 
zmluvy môže znamenať i skutočnosť, že ak by príslušný štátny orgán v katastrálnom konaní z rôznych príčin 
odmietol vklad vlastníckeho práva vykonať, samotná zmluva nestráca účinnosť, ale jej záväzkovo-právny 
charakter ako aj obligačný vzťah, ktorý zmluva založila trvá a tak sú subjekty takéhoto právneho vzťahu 

                                                 
24 FEČÍK, M.: Vlastnícke právo. In: ŠTEVČEK, M. et. al.: Občiansky zákonník I. § 1 – 450. Komentár. Praha: C.H.BECK, 2015, s. 892 
25 Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 28. februára 2006, sp. zn. 2Cdo 184/2005 (R 59/2007) 
 
26 DOBROVODSKÝ, R.: Právne úkony. In: ŠTEVČEK, M. et. al.: Občiansky zákonník I. § 1 – 450. Komentár. Praha: C.H.BECK, 2015, s. 371 
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oprávnené znovu žiadať príslušný štátny orgán o vykonanie vkladu. Z povahy veci taktiež vyplýva, že samotný 
vklad ako vecno-právny účinok zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti nemôže nastať skôr ako 
obligačno-právna účinnosť takejto zmluvy, pretože bez existencie samotnej zmluvy nikdy nemôže dôjsť 
k vecno-právnym účinkom, ktoré by z nej vyplývali.  
 Na vyššie uvedené skutočnosti nadväzuje aj ďalšie rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, na základe 
ktorého dovolací súd vyjadruje právny názor, že práve z titulu obligačného právneho vzťahu, ktorý je založený 
medzi zmluvnými stranami, je vôľa scudzovateľa aj scudziteľa záväzná pre ich právnych nástupcov v prípade, 
ak jeden z nich zomrel skôr, ako nastali vecno-právne účinky vkladu vlastníckeho práva do katastra 
nehnuteľností. Najvyšší súd zastáva názor, že takéto právo, respektíve povinnosť vyplývajúca zo skôr 
uzatvorenej scudzovacej zmluvy poručiteľom nie je právom osobnostným podľa § 579 ods. 1 OZ a tak v rámci 
generálnej sukcesie prechádza v plnej miere na právnych nástupcov.27 Ide teda o ďalšie súdne rozhodnutie, 
ktoré v inej veci a nepriamo, ale predsa podporuje naše argumenty. 

Zhodný právny názor zastáva aj Ústavný súd ČR v náleze I. ÚS 331/98, pričom ho formuluje takto: „Pri 
odplatných prevodoch nehnuteľností je potrebné oddeliť záväzkovo-právne účinky predaja vyvolané kúpnou 
zmluvou od vecno-právnych účinkov vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, ktorými sa konštituuje 
vlastníctvo k nehnuteľnej veci.“ Ďalej však Ústavný súd ČR v tom istom náleze potvrdzuje naše tvrdenie, a to, že: 
„K účinkom vkladu môže dôjsť len následne po účinkoch vyvolaných zmluvou, pretože ku vkladu dochádza 
na základe zmluvy. Preto k dojednaniu v kúpnej zmluve, že „zmluva nadobúda účinnosť dňom vkladu do katastra 
nehnuteľností“, nemožno prihliadať, pretože tu ide o podmienku, ktorej splnenie je nemožné.“28 

 K predmetnému ods. 1 ustanovenia § 47 OZ možno dodať, že niektoré verejnoprávne predpisy skutočne 
vyžadujú pre platnosť zmluvy o prevode vlastníckeho práva, nie však pre jej účinnosť schválenie, predovšetkým 
v súvislosti s nakladaním so štátnym majetkom, prípadne s majetkom obce podľa Zákona č. 287/1993 Z. z. 
o správe majetku štátu alebo Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Konštatujeme preto, že aplikácia 
ustanovenia § 47 ods. 1 OZ v súvislosti s účinnosťou zmluvy v bežných občianskoprávnych vzťahoch, ale aj 
v súvislosti s nakladaním s majetkom štátu je vylúčená a toto ustanovenie Občianskeho zákonníka je v zmysle 
ustálenej súdnej praxe obsolentné.  

K problematike § 47 ods. 2 OZ: 
 V zmysle už uvedených skutočností s poukazom na ustálenú rozhodovaciu prax súdov je aplikácia § 47 
ods. 1 OZ v súčasnosti vylúčená. Na tomto mieste chceme poukázať na rozhodovaciu činnosť súdov v súvislosti 
s ods. 2 tohto ustanovenia.  
 Nakoľko v našom právnom poriadku nepoznáme žiadnu zmluvu, ktorej účinnosť by bola viazaná na 
rozhodnutie orgánu verejnej moci, možno povedať, že § 47 ods. 2 OZ, hoci je stále súčasťou zákona, nemá 
právnym poriadkom vytvorený priestor pre jeho potenciálnu aplikáciu. Katastrálny zákon ani Zákon č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní, v platnom znení (ďalej tiež ako „Správny poriadok“) nenadväzuje na ustanovenie § 47 
ods. 2 OZ a neukladá lehotu na podanie návrhu na vklad účastníkom občianskoprávneho vzťahu pri scudzovaní 
nehnuteľnosti. Ak by však takáto lehota procesnoprávnymi normami správneho práva aj uložená bola, 
stotožňujeme sa s názorom, ktorý prezentuje Fečík (2015), a to, že lehota uvedená v § 47 ods. 2 OZ sa vzťahuje 
iba na také rozhodovanie, ktoré je spojené s nástupom účinnosti zmluvy.  

Autor však prezentuje tvrdenie, že rozhodnutie o povolení vkladu takýto charakter jednoznačne 
nemá.29 V podmienkach súkromného práva na Slovensku však ešte možno upozorniť na dve zaujímavosti, a to, 
že niektoré dispozičné úkony zákonného zástupcu podľa §28 Občianskeho zákonníka vyžadujú pre platnosť 
právneho úkonu v zastúpení osoby s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony, súhlas súdu, opäť nie však 
pre jeho účinnosť. Podobnosť nachádzame aj v ustanovení § 66 Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, 
v platnom znení, podľa ktorého sa platnosť výpovede danej zamestnancovi so zdravotným postihnutím spája s 
predchádzajúcim súhlasom príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.30 

 Názor Najvyššieho súdu ČR v súvislosti s lehotou určenou pre podanie návrhu na vklad účastníkmi 
zmluvného vzťahu je nasledovný: „Podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva na kataster nehnuteľností ČR nie 

                                                 
27 Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 27. októbra 2010, sp. zn. 5 Cdo 153/2009 
28 Nález Ústavného súdu ČR z 12.júna 2000, sp. zn. I. ÚS 331/98 
 
29 FEČÍK, M.: Vlastnícke právo. In: ŠTEVČEK, M. et. al.: Občiansky zákonník I. § 1 – 450. Komentár. Praha: C.H.BECK, 2015, s. 896 
30 § 66 Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, v platnom znení 
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je obmedzené žiadnou lehotou, počítanou od uzatvorenia zmluvy.“31 Zhodný právny názor vyjadril aj Ústavný súd 
ČR.32 

 V nadväznosti na časť našej práce, kde sme sa venovali problematike § 47 ods. 1 OZ a dospeli k záveru, 
že v našom právnom poriadku je takéto ustanovenie prakticky úplne neaplikovateľné a s poukazom na uvedené 
súdne rozhodnutia zastávame názor, že ustanovenie § 47 ods. 2 OZ je rovnako možné aplikovať iba na také 
zmluvy, ktorých účinnosť je viazaná na rozhodnutie orgánu verejnej moci. Nakoľko však platné právo 
v súčasnosti nepozná žiadny právny úkon, ktorého účinnosť by bola takýmto spôsobom podmieňovaná, tak 
logicky, nemôže trojročná lehota stanovená § 47 ods. 2 OZ a jej následné márne uplynutie pre účastníkov 
scudzovacej zmluvy znamenať obojstranné odstúpenie od zmluvy. Takáto nevyvrátiteľná právna domnienka 
spočívajúca v prezumovaní obojstranného odstúpenia od zmluvy sa teda javí ako použiteľná, ako sme 
poznamenali, iba v prípadoch, kedy sa na účinnosť samotnej zmluvy vyžaduje rozhodovanie orgánu verejnej 
moci a teda je z pohľadu platného práva neaplikovateľná. Možno skonštatovať, že rovnako aj ustanovenie § 47 
ods. 2 Občianskeho zákonníka nie je možné aplikovať v bežných občianskoprávnych vzťahoch, ale dokonca ani 
pri zmluvách súvisiacich s nakladaním so štátnym majetkom. K rozhodnutiam Najvyššieho súdu, ktoré 
potvrdzujú naše tvrdenia a prezentujú zhodný právny názor okrem uvedených patria aj neskoršie rozhodnutia 
sp. zn. 3Cdo 29/2010 a 6Cdo 188/2010. 

V rozhodovacej praxi Najvyššieho súdu sa však ujali aj odlišné názory, predovšetkým v 
senátoch správneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Konkrétne ide o rozhodnutia sp. zn. 1Sžr 
172/2012 z 12. novembra 2013 a sp. zn. 2Sžo 285/2009 z 19. mája 2010. Tieto budú predmetom diskusie v ďalšej 
podkapitole. 
 
4.4 Rozhodnutia senátov správneho kolégia Najvyššieho súdu SR   

V judikatúre Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sa vytvoril aj opačný právny názor senátov 
správneho kolégia k danej problematike, ktorý nekorešponduje so skôr vyjadrenými názormi senátov civilného 
kolégia. Máme na mysli predovšetkým rozhodnutie sp. zn. 1Sžr 172/2012, ktoré hovorí o tom, že  vklad ako 
rozhodnutie správy katastra má konštitutívne účinky, čo znamená, že bez povolenia vkladu určitého práva do 
katastra nehnuteľností, tieto nevzniknú. V odôvodnení tohto rozhodnutia súd uvádza, že platný právny 
poriadok zakotvuje ako podmienky vzniku práva k nehnuteľnosti rozhodnutie príslušného správneho orgánu a 
zároveň ukladá aj lehotu, v ktorej je potrebné podať návrh na vklad.  S márnym uplynutím tejto lehoty ďalej 
spája nevyvrátiteľnú domnienku, že zmluvné strany od zmluvy odstúpili, čo znamená. že sa zmluva zrušuje ex 
tunc. Na základe tohto argumentu Najvyšší súd uvádza, že ak je podaný návrh na vklad neskôr ako tri roky od 
uzatvorenia zmluvy a ide o prípad, kedy je zákonom požadované rozhodnutie príslušného orgánu verejnej moci, 
aby vôbec vznik vecného práva nastal, nemožno takémuto návrhu vyhovieť, pretože už niet právneho titulu, 
ktorý zanikol práve márnym uplynutím lehoty ustanovenej § 47 ods. 2 OZ.33 

 Skoršie rozhodnutie senátu správneho kolégia Najvyššieho súdu sp. zn. 2Sžo 285/2009 obhajuje 
rovnaký právny názor, ktorý bol prakticky v rozhodnutí sp. zn. 1Sžr 172/2012 plne prebratý. Okrem iného sa 
v odôvodnení tohto rozhodnutia píše, že rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2Cdo 184/2005, obhajujúce 
možnosť podať návrh na vklad vlastníckeho práva aj jedenásť rokov od uzatvorenia zmluvy, pretože podanie 
návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností nie je obmedzené žiadnou lehotou počítanou od 
uzatvorenia zmluvy a rozhodnutie o povolení vkladu do katastra nehnuteľností nemá žiadny vplyv na účinnosť 
zmluvy, ktorou sa nehnuteľnosť prevádza, prehliada § 133 ods. 2 OZ a v ňom uvedený odkaz na Katastrálny 
zákon. Z ustanovenia § 28 ods. 2 a ods. 3 Katastrálneho zákona vyvodil súd záver, že zmluvou zamýšľaný právny 
následok nastáva až vkladom do katastra nehnuteľností.34 

Obávame sa, že takýmito rozhodnutiami mohlo dôjsť nielen k degradácii dispozitívnosti Občianskeho 
zákonníka ako lex generalis súkromného práva, ale dokonca k narušeniu princípu právnej istoty, nakoľko došlo 
k diametrálne odlišnému rozhodovaniu v merite značne podobnej veci. 
 Na tomto mieste si dovoľujeme vyjadriť náš nesúhlas s názormi prezentovanými v odôvodneniach 
rozhodnutí senátov správneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Stotožňujeme sa s právnym 

                                                 
31 Rozsudok Najvyššieho súdu ČR z 18. júla 2000, sp. zn. 31Cdo 619/2000 
32 Nález Ústavného súdu ČR z 7. októbra 1996, sp. zn. IV ÚS 201/96 
 
33 Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 12. novembra 2012, sp. zn. 1Sžr 172/2012 
34 Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 19. mája 2010, sp. zn. 2Sžo 285/2009 
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názorom Najvyššieho súdu, ktorý bol vyjadrený predovšetkým v rozhodnutí sp. zn. 2Cdo 184/2005 a v naň 
nadväzujúcich rozhodnutiach, ktoré okrem samotného normatívneho textu právnej normy reflektujú aj 
existenciu všeobecných zásad súkromného práva. Samotný gramatický výklad právnych noriem Občianskeho 
zákonníka a Katastrálneho zákona, ktoré možno vidieť v spomínaných rozhodnutiach správneho kolégia, 
absolútne neodrážajú dispozitívny charakter Občianskeho zákonníka, zásadu autonómie vôle a zmluvnej 
slobody v občianskom práve. Samotná názorová roztrieštenosť medzi jednotlivými senátmi Najvyššieho súdu 
okrem iného nevrhá dobré svetlo na rozhodovaciu činnosť Najvyššieho súdu, predovšetkým preto, že senáty 
správneho kolégia sa zjavne nedostatočne argumentačne vyporiadali so skoršími rozhodnutiami senátov 
civilného kolégia a tak opäť založili spornú právnu otázku, tentokrát týkajúcu sa aplikácie ustanovenia § 47 OZ 
medzi odbornou verejnosťou.  
 Napriek tomu, že v kontinentálnom právnom systéme nemožno rozhodnutia súdov považovať za 
prameň práva v pravom slova zmysle, i tak môže dôjsť k oprávneným obavám, či a ako takáto názorová 
diverzita senátov Najvyššieho súdu ovplyvní ďalšie rozhodovanie Najvyššieho súdu a súdov nižšej inštancie 
v skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch. 
 
5 APLIKÁCIA § 47 OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA V PRAXI 

Na základe analýzy jednotlivých rozhodnutí Najvyššieho súdu SR k problematike aplikácie  ustanovenia 
§ 47 OZ uvádzame ako príklad neprávoplatné uznesenie Okresného súdu v Novom Meste nad Váhom zo dňa 
15. októbra 2020, sp. zn. 11C/58/2020-32, s ktorým sme sa stretli počas našej praxe v advokátskej kancelárii, a 
ktoré podľa nášho názoru predstavuje učebnicový príklad nesprávnej aplikácie obsolentného ustanovenia § 47 
Občianskeho zákonníka. V danej veci sa súčasne vedie aj konanie o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti 
na tom istom súde. To, či sa súd v danom prípade inšpiroval právnym názorom správnych kolégií Najvyššieho 
súdu SR nám zatiaľ nie je známe. V súčasnosti v danej veci prebieha konanie o riadnom opravnom prostriedku 
na Krajskom súde v Trenčíne. 
 
5.1 Skutkový stav   
Žalobkyňa spolu so svojím zosnulým manželom na základe kúpnej zmluvy zo dňa 20. apríla 2009 previedla 
vlastnícke právo k nehnuteľnostiam, ktorých vlastníctvo je predmetom sporu na svoju dcéru – žalovanú a tiež 
na jej syna. Vklad vlastníckeho práva k týmto nehnuteľnostiam miestna správa katastra na základe platnej 
kúpnej zmluvy povolila dňa 17. augusta 2009, čím sa obaja potomkovia stali podielovými spoluvlastníkmi 
uvedených nehnuteľností, každý v podiele ½. Neskôr sa žalovaná rozhodla predať svoj podiel k predmetným 
nehnuteľnostiam naspäť svojej matke - žalobkyni, a to kúpnou zmluvou zo dňa 03. septembra 2014 za kúpnu 
cenu 500,- EUR, pričom k jej vyplateniu došlo v hotovosti pri podpise kúpnej zmluvy. Následne žalobkyňa 
nepodala návrh na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na katastrálny odbor Okresného úradu Nové Mesto 
nad Váhom, čoho dôsledkom je skutočnosť, že žalovaná je stále evidovaná ako vlastníčka ½ podielu na 
uvedených nehnuteľnostiach. Návrh na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na Okresný úrad Nové Mesto 
nad Váhom, katastrálny odbor podala žalobkyňa až začiatkom roka 2020, pričom Okresný úrad rozhodnutím 
č. V 276/2020-2 prerušil katastrálne konanie z dôvodu formálnych nedostatkov v kúpnej zmluve (chýbal údaj o 
katastrálnom území) a vyzval strany, aby formou dodatku odstránili nedostatky kúpnej zmluvy v stanovenej 
lehote. Žalobkyňa v zmysle výzvy Okresného úradu pripravila dodatok ku kúpnej zmluve zo dňa 03. septembra 
2014, avšak žalovaná opakovane odmietala tento dodatok podpísať. Žalobkyňa sa domnievala, že žalovaná 
chcela previesť svoje vlastnícke právo k daným nehnuteľnostiam na svojho nového manžela, pričom chcela 
využiť skutočnosť, že vlastníčkou podľa evidencie na katastri je stále ona a rovnako tak prevodom na blízku 
osobu podľa § 116 OZ v podstate ignorovať zákonné predkupné právo, ktoré by inak musela rešpektovať vo 
vzťahu ku svojmu bratovi – podielovému spoluvlastníkovi.35 
 Z tohto dôvodu žalobkyňa podala jednak žalobu o určenie vlastníckeho práva ku spoluvlastníckemu 
podielu žalovanej na nehnuteľnosti, rovnako tak aj návrh na nariadenie neodkladného opatrenia. Predmetné 
uznesenie súdu je teda výsledkom nadväzujúceho konania o návrhu na nariadení neodkladného opatrenia 
spočívajúcom v zákaze nakladať s nehnuteľnosťou až do právoplatného rozhodnutia vo veci určenia 
vlastníckeho práva, upozorňujeme teda, že toto konanie nie je konaním vo veci samej v zmysle Zákona č. 
160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, v platnom znení. 

 

                                                 
35 Uznesenie Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom z 15. októbra 2020, sp. zn. 11C/58/2020 
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5.2 Rozhodnutie súdu prvej inštancie   
Okresný súd v odôvodnení uznesenia v bodoch 12.-14. uvádza citáciu ustanovení § 47 ods. 1 a ods. 2 OZ, 

rovnako aj § 133 ods. 2 OZ, o ktoré neskôr, pri posudzovaní právneho stavu veci opiera svoje argumenty. 
V odôvodnení súd uvádza: „V danom prípade žalobkyňa žiadala, aby súd nariadil neodkladné opatrenie, ktorým 
zakáže žalovanej nakladať s vyššie uvedenými nehnuteľnosťami. Ako vyplýva z listu vlastníctva č. 4411 vedeného 
Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, pre katastrálne územie Nové Mesto nad Váhom, 
predmetné nehnuteľnosti sú v podielovom spoluvlastníctve žalovanej v ½ na základe kúpnej zmluvy zo dňa 17. 
augusta 2009, ktorou žalobkyňa svoje vlastnícke právo k predmetným nehnuteľnostiam previedla na žalovanú a jej 
syna. Žalobkyňa bola pôvodnou vlastníčkou predmetných nehnuteľností. Žalobou v konaní vedenom na tunajšom 
súde pod sp. zn. 5C/50/2020 sa domáha určenia svojho spoluvlastníckeho práva, keďže mala kúpnou zmluvou 
uzatvorenou dňa 03. septembra 2014 spätne nadobudnúť spoluvlastnícky podiel od žalovanej. Až dňa 31. januára 
2020 bol Okresnému úradu Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, doručený návrh na vklad do katastra 
nehnuteľností na základe predmetnej kúpnej zmluvy, zápisom ktorej by žalobkyňa nadobudla vlastníctvo k týmto 
nehnuteľnostiam.“36 

Ďalej Okresný súd uvádza v odôvodnení uznesenia nasledovné: „Napriek tomu, že sa žalobkyňa žalobou 
podanou na súde domáha určenia spoluvlastníckeho podielu k predmetným nehnuteľnostiam, neodkladné 
opatrenie, ktorým žiada upraviť pomery, keď takmer po 6 rokoch od uzatvorenia kúpnej zmluvy bol podaný návrh 
na vklad, neodôvodňuje za daného stavu naliehavú, bezodkladnú potrebu takejto úpravy. Uvedenému nasvedčuje 
i to, že za predpokladu, že do troch rokov od uzatvorenia zmluvy nebol podaný návrh na vklad vlastníckeho práva 
k predmetným nehnuteľnostiam do katastra, má sa za to, že zmluvné strany od zmluvy odstúpili (§ 47 ods. 2 
OZ).“37 S poukazom na jednotlivé body odôvodnenia uznesenia Okresný súd návrh na nariadenie neodkladného 
opatrenia v tejto veci zamietol.  
 Podľa nášho názoru je zarážajúce, že Okresný súd v Novom Meste nad Váhom v tejto veci absolútne 
ignoruje pomerne38 konštantnú rozhodovaciu prax slovenských súdov, ktorá pojednáva o lehote určenej na 
podanie návrhu  na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Hoci to súd priamo neuvádza, z bodu 
12. odôvodnenia, ktorý upozorňuje na dikciu ustanovenia § 47 ods. 1 OZ sa možno domnievať, že súd rovnako 
nereflektuje ani právny názor Najvyššieho súdu SR v súvislosti s účinnosťou scudzovacej zmluvy a rozlišovaním 
medzi jej záväzkovo-právnymi a vecno-právnymi účinkami.  
 Možno skonštatovať, že takéto rozhodnutie súdu prvej inštancie, ktoré i keď nie je rozhodnutím vo veci 
samej a nie je právoplatné, jasne poukazuje na konkrétny príklad nesprávnej aplikácie ustanovenia § 47 ods. 1 
a ods. 2 Občianskeho zákonníka, ktoré sa vo svetle judikatúry stalo obsolentným ustanovením. Domnievame 
sa, že Okresný súd mohol takýmto pochybením založiť i dôvod dovolací dôvod z titulu zmätočnosti 
rozhodnutia.  
 
6 ZÁVER 

Ustanovenie § 47 pôsobí v Občianskom zákonníku ako pomerne nezvyčajný prvok, vzhľadom na jeho 
kogentnú povahu. Práve z dôvodu charakteru tohto ustanovenia sa stala jeho aplikácia predmetom značne 
rozsiahlej diskusie, ktorá sa zaoberá nielen samotnou využiteľnosťou §47 Občianskeho zákonníka, ale reflektuje 
aj rozličné spojitosti predovšetkým v súvislosti so zásadami autonómie vôle a zmluvnej slobody v občianskom 
práve. 

Hlavným cieľom našej práce bolo poukázať na pretrvávajúcu rozdielnu aplikáciu ustanovenia § 47 OZ. 
Nakoľko je však samotná problematika tejto aplikácie značne komplikovaná, pomocou výkladu a minori ad 
maius sme postupne charakterizovali ustanovením § 47 OZ dotknuté zásady súkromného práva, špecifikovali 
scudzovacie zmluvy, vrátane ich právnych vlastností a súčasne v ďalšej časti práce sme podrobne analyzovali 
samotné ustanovenie § 47 Občianskeho zákonníka spolu s jeho vývojom a judikatúrou, ktorá o tejto aplikácii 
pojednáva. V závere sme na konkrétnom príklade z praxe poukázali na zjavne nesprávnu aplikáciu 
predmetného ustanovenia Občianskeho zákonníka. Veríme, že hlavný cieľ našej práce, ktorý sme si stanovili 
v jej úvode, sme naplnili a čitateľovi ponúkli komplexný prehľad vedomostí k danej problematike.  

Pri vypracovávaní našej práce sme dospeli k záveru, že ustanovenia § 47 ods. 1 a ods. 2 Občianskeho 
zákonníka v dnešnej dobe nie sú aplikovateľné na bežné občianskoprávne vzťahy, ale ani na právne vzťahy, 

                                                 
36 z odôvodnenia uznesenia Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom z 15. októbra 2020, sp. zn. 11C/58/2020 
37 z odôvodnenia uznesenia Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom z 15. októbra 2020, sp. zn. 11C/58/2020 
38 pozri podkapitola 3.4 tejto práce 
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ktoré vznikajú v súvislosti s nakladaním so štátnym majetkom. Možno teda skonštatovať, že ustanovenie § 47 
Občianskeho zákonníka je v momentálnej právnej situácii ustanovením obsolentným.  

Dospeli sme k záveru, že Zákonodarca by mal v rámci plánovanej rekodifikácie Občianskeho zákonníka 
prehodnotiť nutnosť úpravy uvedeného ustanovenia v Občianskom zákonníku a zvážiť jeho vypustenie. 
Nakoľko však termín plánovanej rekodifikácie nemožno objektívne odhadnúť, odporúčame navrhovanú úpravu 
uskutočniť skôr, čo by dopomohlo nielen prípadnej rozhodovacej činnosti súdov, ale zároveň by odstránilo aj 
názorovú nejednotnosť k danej problematike u odbornej verejnosti. 
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Abstract: The thesis provides an overview of specific legal regulation of cannabidiol, abbreviated CBD, which, 
according to the current government proposal, is to be removed from Act no. 139/1998 Coll. on narcotic drugs, 
psychotropic substances, and preparations. The work focuses on the definition and description of the effects 
of cannabidiol on the consumer's body from the chemical and biological point of view, as well as from the legal 
point of view. In individual chapters, the work also focuses on the views of individual bodies of the European 
Union that justify the exclusion of the substance from the group of psychotropic substances, but also draws 
attention to the numerous problems in practice, which the current classification of CBD as a psychotropic 
substance brings. The thesis aims to draw attention to specific issues and provide solutions and proposals de 
lege ferenda, which are focused on the legal regulation of CBD and the effects of its inclusion in the group of 
legal substances and the societal effects of the inclusion. 
 
Abstrakt: Študentská vedecká odborná práca prináša prehľad o konkrétnej právnej regulácii kanabidiolu, 
skrátene CBD, ktorá sa má podľa aktuálneho vládneho návrhu vyradiť zo Zákona č. 139/1998 Z.z. o omamných 
látkach, psychotropných látkach a prípravkoch. Práca sa zameriava jednak na definíciu a popis účinkov látky 
kanabidiol na telo konzumenta z chemickej stránky a biologickej stránky, rovnako ako z právnej stránky, keď 
prináša prehľad o národných aj medzinárodných právne záväzných dokumentoch, ktoré omamné a 
psychotropné látky regulujú. V jednotlivých kapitolách sa práca taktiež zameriava na názory jednotlivých 
orgánov Európskej únie, ktoré vyradenie látky spomedzi psychotropných látok odôvodňujú, ale taktiež 
upozorňuje aj na početné aplikačné problémy, ktoré momentálne zaradenie CBD medzi psychotropné látky 
prináša. Práca má za cieľ upozorniť na konkrétnu problematiku a poskytnúť riešenia a návrhy de lege ferenda, 
ktoré sú zamerané na právnu reguláciu CBD a dopady jej zaradenia do legálneho právneho obehu na 
spoločenskú situáciu. 
 
Key words: CBD, cannabidiol, THC, marijuana, narcotic, crime, addictive substance, psychotropic substance. 
 
Kľúčové slová: CBD, kanabidiol, THC, marihuana, omamná látka, trestný čin, návyková látka, psychotropná 
látka. 
 
1 ÚVOD 
 Omamné a psychotropné látky a problematika ich zneužívania je často diskutovanou témou už po dlhé 
roky. Tieto látky dokážu ovplyvniť ľudské správanie, vnímanie a častokrát dokážu mať negatívny vplyv nielen 
na užívateľa samotného, ale aj na jeho okolie, ba dokonca na celú spoločnosť. Marihuana je látkou, ktorá patrí 
na prvú priečku v počte užívateľov spomedzi všetkých skupín omamných alebo psychotropných látok v Európe, 
s približne 90 miliónmi zachytených užívateľov.2 Riadna a účinná právna regulácia, nie len národná, ale aj 
medzinárodná patrí nepochybne k hlavným pilierom, na ktorých spoločnosť stavia boj proti drogovej 
problematike. Vedecké poznatky sa však neprestajne vyvíjajú, čo vedie aj k neustálym novým objavom 
v drogovej sfére, ale taktiež k prehodnocovaniu účinkov látok, ktoré boli falošne za omamnú alebo 
psychotropnú látku vzhľadom na nedostatok údajov považované.  

V našej práci máme za cieľ dať do pozornosti látku kanabidiol, ktorá síce tvorí súčasť marihuany, no jej 
izolácia a konzumácia však nespôsobuje na ľudské telo účinky, ktoré sa s marihuanou spájajú. Podľa stavu de 
lege lata je však táto látka vo vnútroštátnej právnej úprave zaradená medzi psychotropné látky, pričom v 
podmienkach Slovenskej republiky je táto situácia výnimočnou spomedzi všetkých krajín Európskej únie.  

                                                 
1 Tento príspevok bol prezentovaný ako študentská vedecká odborná práca v rámci XII. ročníku ŠVOČ na PraF UK. V rámci 
príslušnej sekcie sa umiestnil na 2. mieste. Konzultantom práce ŠVOČ bol JUDr. Jakub Ľorko, PhD. 
2 European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. Statistical Bulletin 2020 — prevalence of drug use. [online]. [cit. 
30.01.2021]. Dostupné na internete: <https://www.emcdda.europa.eu/data/stats2020/gps>.  
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V práci poskytujeme náhľad do súčasných vedeckých poznatkov týkajúcich sa tejto látky, poukazujeme 
na jej fungovanie v ľudskom organizme a momentálnu právnu reguláciu na Slovensku, využívajúc pritom 
verejnosti dostupné a overené informácie poskytnuté relevantnými orgánmi zaoberajúcimi sa danou 
problematikou. Skúmame relevantnosť zaradenia látky kanabidiol do zoznamu psychotropných látok, ale 
taktiež analyzujeme aplikačné problémy, ktoré takéto zaradenie prináša do slovenského právneho poriadku.  

V poslednej kapitole rozoberáme vládny návrh zákona, ktorým sa má látka kanabidiol oficiálne zaradiť 
do legálneho právneho obehu od prvého mája 2021 a sústreďujeme sa na spoločenský dopad takejto 
skutočnosti. Po zvážení všetkých dostupných poznatkov a informácií poskytujeme návrhy de lege ferenda, 
ktoré by mohli byť v budúcnosti využiteľné v právnej praxi, a ktoré poskytujú aj ďalšie návrhy regulácie tejto 
látky s cieľom poskytnúť reálnu možnosť pozitívneho prínosu právnej úpravy pre spoločnosť a občanov 
Slovenskej republiky.  
 
2 ČO JE KANABIDIOL A AKÉ ÚČINKY MÁ NA ORGANIZMUS? 

Marihuana (inak konope alebo kanabis, lat. cannabis) je rastlina zaradená do prvej skupiny omamných 
látok v prílohe k ZOPL, ktoré podľa legálnej definície predstavujú „látky vyvolávajúce návyk a psychickú a fyzickú 
závislosť ľudí charakterizovanú zmenami správania sa so závažnými zdravotnými a psychosociálnymi 
následkami“.3 Jej účinkom na ľudský organizmus a trestnoprávnemu postihu neoprávneného držania 
a zaobchádzania s ňou sa venovalo už mnoho autorov, analyzujúc jej konkrétne súčasti a ich rozdielne 
správanie sa v organizme užívateľa. Nie všetky súčasti tejto rastliny však vyvolávajú rovnaké účinky. Aby sme 
porozumeli, aký je dôvod týchto odlišných vplyvov, musíme si najskôr ozrejmiť mechanizmus účinnosti týchto 
látok. Z biologického hľadiska je rastlina cannabis príznačná tým, že obsahuje viac ako 480 zlúčenín, medzi 
ktorými je okolo 100 kanabinoidov zložených z psychoaktívnych, ako aj iných ako psychoaktívnych látok a 
mnohé zlúčeniny nachádzajúce sa v tejto rastline sú charakteristické výhradne pre ňu.4 Jedným z týchto 
kanabinoidov je THC (tetrahydrocannabidol). THC je hlavnou halucinogénnou zložkou marihuany. Nachádza sa 
takmer vo všetkých odrodách, v každej však v inom množstve od stopových množstiev až po množstvo v 
pomere 19/1, kde zvyšnú časť tvoria všetky ostatné kanabinoidy, ktoré sa v konkrétnej odrode nachádzajú.5 
THC je z hľadiska účinku na organizmus užívateľa prevažne dôvodom stavu „opojenia“, ktorý užívatelia 
marihuany pociťujú, a ktorý je zodpovedný zato, že prechovávanie a iné zaobchádzanie s marihuanou je 
postihnuteľné normami trestného práva. Pod vplyvom psychoaktívnej látky užívatelia pociťujú rôzne vnemy 
a u každého je pocit opojenia subjektívny. Existujú však spoločné znaky, ktoré sa vyskytujú pri konzumácii 
marihuany skoro u každého konzumenta, a to napr. živšie a ostrejšie vnímanie zrakových, čuchových, 
sluchových a hmatových vnemov a prenikavé zmeny v spôsobe vyjadrovania, myslenia a správania.6 Pri 
zvýšenej konzumácii marihuany sprievodnými javmi môžu byť aj depresia, strata krátkodobej pamäte, 
halucinácie a dokonca psychóza.7  

CBD je skratka pre látku nazvanú kanabidiol, lat. cannabidiol, ktorá sa taktiež nachádza ako jedna 
z viacerých kanabinoidov v marihuane. Z chemického hľadiska je molekula CBD prakticky totožná s molekulou 
THC. Jeden významný rozdiel však medzi týmito dvomi súčasťami rastliny konope predsa len existuje. Tento 
rozdiel spočíva vo fakte, že z chemického hľadiska sa CBD neviaže na rovnaké receptory ako THC, resp. sa 
na také receptory viaže iba vo veľmi malej miere, čo je dôvodom, že tieto dva druhy kanabinoidov vyvolávajú 
rozdielne účinky v organizme konzumenta.   

V aktuálnom Rozhodnutí Rady Európskej únie o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie na 
šesťdesiatom treťom zasadnutí Komisie pre omamné látky zo dňa 12.12.2019 bolo konštatované, že „Podľa 
posúdenia odborného výboru Svetovej zdravotníckej organizácie sa látka kanabidiol nachádza v kanabise a 
kanabisovej živici, ale nemá psychoaktívne vlastnosti a potenciál na zneužitie či vyvolanie závislosti u užívateľov. 
Nemá významné negatívne účinky. Okrem iného sa preukázalo, že látka kanabidiol je účinná pri zvládaní 
niektorých epileptických porúch s nástupom v detskom veku, rezistentných voči liečbe.“8 Zároveň bolo poukázané 

                                                 
3 Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 1. 
4 Európsky parlament. Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. februára 2019 o používaní konopí na liečebné účely (2018/2775(RSP)). 
[online]. [cit. 26.12.2020]. Dostupné na internete: <https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0113_SK.html>. 
5 DUPAL, Libor. Kniha o marihuaně. 3. dopln. vyd. Praha: Maťa, 2010. Matamata, sv. 1. ISBN 9788072871360. str. 21. 
6 Tamtiež, str. 129. 
7 MACKUĽAK, Tomáš. Drogy okolo nás. V Bratislave: Slovenská chemická knižnica FChPT STU v Bratislave, 2015. ISBN 
9788089597291. str. 18.  
8 Európska komisia. Rozhodnutie rady o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie na šesťdesiatom treťom zasadnutí Komisie pre 
omamné látky v súvislosti so zaradením látok do zoznamov k Jednotnému dohovoru o omamných látkach z roku 1961 v znení protokolu z 
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nato, že „niektoré výťažky a tinktúry z kanabisu, ktoré nemajú psychoaktívne vlastnosti a obsahujú najmä 
kanabidiol, majú sľubné liečebné použitie.“9  

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie: „Klinické štúdie vo všeobecnosti uvádzajú, že ani vysoké dávky 
perorálneho CBD nespôsobujú účinky podobné THC (napr. zhoršenie stavu, zvýšená srdcová 
frekvencia/tachykardia, sucho v ústach). V štúdii so zdravými dobrovoľníkmi, ktorým sa podávalo 200 mg 
perorálneho CBD, neboli badané žiadne poruchy motorického ani psychomotorického výkonu.“10  

V uznesení Európskeho parlamentu o používaní konopí na liečebné účely z 13. februára 2019 bolo 
uvedené, že „CBD nemá žiadne toxické alebo návykové vlastnosti.“11 Do dnešného dňa teda bolo opakovane 
konštatované, že konzumácia CBD v akomkoľvek množstve a počas akéhokoľvek časového úseku nevyvoláva 
u konzumenta psychoaktívne vplyvy alebo závislosť a jej následná absencia v organizme konzumenta 
nespôsobuje abstinenčné príznaky, ako je to príznačné pre niektoré iné omamné alebo psychotropné látky. 
Okrem absencie negatívnych vplyvov na psychický a fyzický stav konzumenta bolo dokonca tiež preukázané, 
že látka CBD má potenciál vyvolávať liečebné a terapeutické účinky pri rôznych poruchách zdravia. 
 
2.1 Liečebný potenciál kanabidiolu 

Vo viacerých výskumoch sa potvrdil pozitívny účinok CBD v terapeutickej sfére, pri liečení alebo 
zmierňovaní príznakov rôznych chorôb. Pozitívne účinky CBD pri liečení epilepsie spomína Európske 
monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť spolu s jeho schopnosťou znižovať psychoaktívne účinky 
kanabinoidu THC.12  

Výsledky výskumu asociácie Brittish Association for Psychopharmacology naznačujú, že CBD výrazne 
znižuje pocit úzkosti u pacientov s diagnostikovanou sociálnou úzkostnou poruchou (social anxiety disorder)13 
a podľa štúdie v akademickom žurnále European Journal of Pain má aplikácia CBD terapeutický potenciál pri 
úľave od bolesti a zápalu súvisiaceho s artritídou bez zjavných vedľajších účinkov. Tento výsledok bol však 
zistený pri výskume na zvieratách, a preto ho čaká ešte ďalšia fáza testovania vykonávaná na ľudských 
pacientoch.14 Taktiež bolo konštatované, že CBD je silným neuroprotektívnym antioxidantom, dokonca 
silnejším ako vitamín C.15 

Výbor Svetovej zdravotníckej organizácie pre drogovú závislosť (Expert Committee on Drug 
Dependence) sa výskumu CBD venoval už v roku 2018. Tento výbor zvoláva WHO približne raz ročne, aby 
preskúmal vplyv psychoaktívnych látok na zdravie a vydal odporúčania medzinárodnému spoločenstvu 
týkajúce sa právnej regulácie látok podliehajúcich výskumu. Vo svojej správe týkajúcej sa preskúmania 
kanabidiolu uviedol niekoľko záverov:  

 CBD sa preukázalo ako účinná látka pri liečbe epilepsie v niekoľkých klinických skúškach pri 
užívaní čistého produktu CBD a existujú tiež predbežné dôkazy o tom, že CBD môže byť 
užitočné pri liečbe mnohých ďalších zdravotných ťažkostí. 

 Dodnes neexistujú dôkazy o rekreačnom užívaní CBD a ani o problémoch týkajúcich sa 
verejného zdravia spojených s užívaním čistého CBD. 

 Kontrolovaná štúdia liečby pomocou CBD pri Dravetovom syndróme (komplexnej poruche 
detskej epilepsie), ktorý je spojený s liekom odolnými záchvatmi a vysokou mierou úmrtnosti 

                                                 
roku 1972 a k Dohovoru o psychotropných látkach z roku 1971. [online]. [cit. 21.12.2020]. Dostupné na internete: 
<https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/SK/COM-2019-624-F1-SK-MAIN-PART-1.PDF>. 
9 Tamtiež. 
10 World Health Organization. Cannabidiol (CBD): Critical Review Report. 4.06.2018. [online]. [cit. 15.01.2021]. Dostupné na internete: 
<https://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/CannabidiolCriticalReview.pdf>.  
11 Európsky parlament. Uznesenie Európskeho parlamentu o používaní konopí na liečebné účely (2018/2775(RSP)). [online]. [cit. 
23.01.2021]. Dostupné na internete: <https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2019-0071_SK.html>.  
12 European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. Medical use of cannabis and cannabinoids.: Questions and answaers for 
policymaking. [online]. December 2018, [cit. 27.09.2020]. Dostupné na internete: 
<https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/10171/20185584_TD0618186ENN_PDF.pdf> 
13 The British Association for Psychopharmacology. Neural basis of anxiolytic effects of cannabidiol (CBD) in generalized social anxiety 
disorder: a preliminary report. In: Journal of Psychopharmacology [online]. 09.09.2010, [cit. 25.09.2020]. Dostupné na internete: 
<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0269881110379283>. 
14 HAMMELL, D.C., ZHANG,  L.P. a iní. Transdermal cannabidiol reduces inflammation and pain‐related behaviours in a rat model of 
arthritis. In: Wiley Online Library [online]. 30.10.2015, [cit. 25.09.2020]. Dostupné na internete: 
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ejp.818>. 
15 Európska asociácia konopárskeho priemyslu. Pozičný dokument Európskej asociácie konopárskeho priemyslu (EIHA) na tému: 
Primeraná regulácia kanabidiolu (CBD) v potravinách, kozmetike, ako prírodného rastlinného liečiva a ako lieku. [online]. [cit. 30.01.2021]. 
Dostupné na internete: <http://eiha.org/media/2017/01/16-10-26-EIHA-CBD-position-paper-SK.pdf>. 
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došla v placebom kontrolovanej štúdii k záveru, že kanabidiol znižuje frekvenciu záchvatov. 
Podobný záver bol konštatovaný aj v štúdii týkajúcej sa pacientov s Lennox-Gastautovým 
syndrómom, ktorý taktiež predstavuje ťažkú formu epilepsie. 

 Existujú tiež dôkazy, že CBD môže byť užitočnou liečbou mnohých ďalších zdravotných 
problémov. Tento výskum je však podstatne menej pokročilý ako výskum vedený pri liečbe 
epilepsie. Pre väčšinu indikácií existuje iba predklinický dôkaz, zatiaľ čo pre niektoré existuje 
kombinácia predklinických a obmedzených klinických dôkazov. V tejto súvislosti sa spomínajú 
neuroprotektívne, antipsychotické, analgetické, protizápalové, a dokonca protinádorové 
účinky.16  

Názory odborníkov na pozitívne vplyvy CBD na ľudské telo človeka sú početné a ich veľké množstvo 
nedovoľuje v rámci rozsahu našej práce všetky tieto závery podrobne prebrať. Najčastejšie sa však prelínajú 
v názore, že liečba kanabidiolom má potenciál pri zmierňovaní epileptických záchvatov, úzkostí, nespavosti, 
zápalu a bolesti, zhodujú sa však aj v názore, že mnoho z týchto účinkov je potrebné ešte riadne preskúmať. 
Vzhľadom na skutočnosť, že kanabidiol sa ešte donedávna považoval za terapeuticky bezvýznamnú súčasť 
marihuany, resp. za zakázanú látku, jeho potenciál je predmetom neustáleho klinického a empirického 
výskumu na národnej aj medzinárodnej úrovni.  

V Európskej únii je však Slovensko poslednou krajinou, ktorá látku CBD ešte stále zaraďuje do zoznamu 
psychotropných látok podľa ZOPL, a to už od roku 2011, napriek tomu, že WHO už od roku 2017 vyzýva krajiny 
Európskej únie, aby prehodnotili zaradenie látky CBD do takéhoto zoznamu. V dôvodovej správe k Zákonu 
č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa 
priamo novelizoval ZOPL zaradením CBD do zoznamu psychotropných látok bolo uvedené, že: „Týmto 
zákonom sa dopĺňa príloha zákona (ZOPL) o dve nové psychotropné látky II. skupiny získané z konopy siatej. Tieto 
dve nové psychotropné látky obsahuje liek, ktorý je registrovaný v Českej republike, v Rakúsku, Nemecku, 
Španielsku, Taliansku, vo Veľkej Británii, vo Švajčiarsku a v Kanade. Liek je určený na liečbu pacientov s ťažkou 
spasticitou spôsobenou roztrúsenou sklerózou. Ide o prvý liek, ktorý obsahuje účinné látky získané z konopy siatej.“ 
V dôvodovej správe napokon aj samotný zákonodarca udáva, že kanabidiol má liečebný potenciál, na druhej 
strane jeho psychotropný účinok, ktorý podmieňuje jeho zaradenie do danej kategórie zakázaných látok 
odôvodnený nebol. Ako je to teda s jeho právnym zaradením na národnej a medzinárodnej úrovni?   
 
3 PRÁVNY STAV DE LEGE LATA UPRAVUJÚCI KANABIDIOL 
 
3.1 Medzinárodná právna úprava 

Za účelom analýzy právneho postavenia látky CBD je potrebné si najskôr priblížiť pramene práva, ktoré 
upravujú omamné a psychotropné látky vo všeobecnosti, a taktiež zásady a ciele, ktoré sú prijatím takýchto 
noriem sledované. Medzinárodnoprávny základ je tvorený najmä dohovormi OSN, ktoré sú neustále 
novelizované, a poznatky, na ktorých sú zakladané podliehajú neustálemu výskumu a vývoju. Týmito 
dohovormi sú:  

a) Jednotný dohovor o omamných látkach z 31. marca 1961 v znení Protokolu o zmenách 
Jednotného dohovoru o omamných látkach z 25. marca 1972 (ďalej len „Jednotný dohovor o omamných 
látkach“) 

b) Dohovor o psychotropných látkach z 21. februára 1971 (ďalej len „Dohovor o psychotropných 
látkach“) 

c) Dohovor OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami z 20. 
decembra 198817  

Ad a) Tento dokument je pokladaný za najdôležitejší dokument, ktorý obsahuje pravidlá 
medzinárodného práva aplikovateľné na omamné látky a bol pretavený do vnútroštátneho právneho poriadku 
Vyhláškou ministra zahraničných vecí č. 47/1965 Zb. o Jednotnom dohovore o omamných látkach. Za cieľ tohto 
dohovoru môžeme považovať zjednotenie, resp. nahradenie skôr prijatých medzinárodných dokumentov 
dotýkajúcich sa danej problematiky. Podľa článku 1 daného dohovoru: „Výraz „omamná látka“ označuje každú 

                                                 
16 World Health Organization. Cannabidiol (CBD): Critical Review Report. 4.06.2018. [online]. [cit. 15.01.2021]. Dostupné na internete: 
<https://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/CannabidiolCriticalReview.pdf>. 
17 ČENTÉŠ, J. Základné pramene úpravy omamných a psychotropných látok. In: Justičná revue, 60, 2008, č. 3, str. 358 – 373. Dostupné na 
internete: <https://www.ja-sr.sk/files/Zakladne_pramene_upravy_omamnych_a_psychotropnych_latok.pdf>. 
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látku Zoznamu I a II bez ohľadu na to, či je prírodná alebo syntetická.“18 V danom dokumente teda nájdeme 
formálne vymedzenie zakázaných látok, ktoré sú klasifikované ako omamné látky bez ich obsahovej definície, 
zaradené do príslušného zoznamu podľa závažnosti účinkov, ktoré vyvolávajú v tele konzumenta. Každá 
novelizácia týkajúca sa zaradenia, resp. vyradenia látky z jednotlivých zoznamov prebieha na základe článku 3 
daného dohovoru, na základe správ od niektorej strany dohovoru alebo WHO, pričom sa tak robí rozhodnutím 
Komisie pre omamné látky. Každé rozhodnutie komisie týkajúce sa zmeny niektorého zoznamu podlieha 
zároveň skúmaniu Hospodárskej a sociálnej rady OSN, ak o to požiada niektorá strana. Rada v tomto prípade 
rozhoduje v konečnej inštancii a stranám dohovoru takýmto úkonom vzniká povinnosť prijať legislatívne a 
správne opatrenia, ktoré budú potrebné na to, aby na ich území plnili ustanovenia dohovoru a spolupracovali 
s ostatnými štátmi pri vykonávaní jeho ustanovení.19 

Ad b) Rovnako ako predošlý dokument, aj tento dohovor obsahuje v článku 1 definície základných 
pojmov. Do slovenského právneho poriadku bol prijatý Vyhláškou ministra zahraničných vecí č. 62/1989 Zb. 
o Dohovore o psychotropných látkach. Psychotropnou látkou je podľa písm. e) „každá látka, či prírodná, alebo 
syntetická, alebo každý prírodný materiál uvedený v Zozname I až IV“.20 Zoznamy I až IV sa podľa článku 1 písm. 
g) dohovoru v spojení s článkom 2 ods. 4 menia na základe kritérií stanovených WHO. Podmienky na zaradenie 
niektorej látky do zoznamu sú, že „látka má schopnosť vyvolať stav závislosti a stimuláciu alebo útlm centrálnej 
nervovej sústavy prejavujúci sa halucináciami alebo poruchami motorickej funkcie alebo myslenia / chovania / 
vnímania / nálady, alebo viesť k podobnému zneužívaniu a k podobným škodlivým účinkom ako niektorá látka 
uvedená v Zozname I až IV.“ Zároveň je potrebná existencia dostatočného množstva dôkazov o tom, že sa látka 
zneužíva alebo že jej zneužívanie je pravdepodobné, a to vedie k vzniku problémov pre zdravie obyvateľstva a 
spoločenských problémov, ktoré oprávňujú na to, aby látka bola podrobená medzinárodnej kontrole.21 Ak 
takúto skutočnosť WHO zistí, potom má povinnosť predložiť hodnotenie predmetnej látky obsahujúce najmä 
odporúčanie o prípadných kontrolných opatreniach, ktoré by bolo vhodné prijať Komisii pre omamné látky. 
Proces zaradenia, resp. vyradenia látky z niektorého zoznamu je teda legislatívne podobný ako je to v prípade 
Jednotného dohovoru o omamných látkach.22 

Ad c) V tomto dohovore je pozornosť venovaná najmä konfiškácii, jurisdikcii a vzájomnej právnej 
pomoci medzi zmluvnými stranami, ktoré majú za cieľ zabrániť nelegálnemu obchodovaniu s omamnými alebo 
psychotropnými látkami a obmedziť medzinárodnú trestnú činnosť v tejto sfére.23  
Je dôležité poznamenať, že CBD nie je predmetom úpravy ani jedného z týchto medzinárodných právne 
záväzných dokumentov, naproti tomu však extrakt z rastliny cannabis ako takej predmetom je.  
Z hľadiska Európskej únie je dôležité spomenúť Rozhodnutie Rady Európskej únie 2004/757/SVV, ktorým sa 
stanovujú minimálne ustanovenia o znakoch skutkových podstát trestných činov a trestov v oblasti 
nezákonného obchodu s drogami, ktorého cieľom je „prijať minimálne pravidlá týkajúce sa znakov skutkových 
podstát trestných činov nezákonného obchodu s drogami a prekurzormi, ktoré umožnia spoločný prístup k boju 
proti tomuto obchodu na úrovni Európskej únie.“24 Okrem tohto rozhodnutia existujú aj ďalšie normatívne právne 
akty na úrovni Európskej únie upravujúce drogovú sféru, z hľadiska problematiky, ktorej sa v práci venujeme 
nie je však relevantné všetky preberať dopodrobna.  

Dohovory OSN a právo Európskej únie ako dve sféry medzinárodnej úpravy sú prepojené nasledovne: 
v článku 218 ods. 9 ZFEÚ je stanovená právomoc Rady Európskej únie vydávať rozhodnutia, ktorými sa určujú 
„pozície, ktoré sa majú prijať v mene Európskej únie v rámci orgánu zriadeného dohodou, keď je tento orgán vyzvaný 
prijať akty s právnymi účinkami s výnimkou aktov dopĺňajúcich alebo meniacich inštitucionálny rámec danej 
dohody.“25 Takýmto orgánom je už spomínaná Komisia pre omamné látky a jej rozhodnutia týkajúce sa 
zaradenia látok do zoznamov k vyššie spomínaným dohovorom OSN predstavujú „akty s právnymi účinkami“ 
v zmysle spomínaného článku. „Vzhľadom na to, že rozhodnutia Komisie pre omamné látky týkajúce sa zaradenia 
látok do zoznamov k príslušným dohovorom OSN môžu rozhodujúcim spôsobom ovplyvniť obsah právnych 

                                                 
18 Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 47/1965 Zb. o Jednotnom dohovore o omamných látkach, čl. 1 ods. 1 písm. j). 
19 Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 47/1965 Zb. o Jednotnom dohovore o omamných látkach, čl. 4. 
20 Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 62/1989 Zb. o Dohovore o psychotropných látkach, čl. 1 písm. e). 
21 Tamtiež, čl. 2 ods. 4 písm. b). 
22 Článok 83 ods. 1 v spojení s článkom 218 ods. 9 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. 
23 ČENTÉŠ, J. Základné pramene úpravy omamných a psychotropných látok. In: Justičná revue, 60, 2008, č. 3, str. 358 – 373. Dostupné na 
internete: <https://www.ja-sr.sk/files/Zakladne_pramene_upravy_omamnych_a_psychotropnych_latok.pdf>. 
24 Rámcové rozhodnutie Rady 2004/757/SVV, ktorým sa stanovujú minimálne ustanovenia o znakoch skutkových podstát trestných 
činov a trestov v oblasti nezákonného obchodu s drogami, bod 3.  
25 Zmluva o fungovaní Európskej únie, čl. 218 ods. 9. 
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predpisov Európskej únie, majú podľa práva Európskej únie, konkrétne podľa rámcového rozhodnutia Rady 
2004/757/JHA, právne účinky aj v právnom poriadku Európskej únie.“26 

Z tohto dôvodu a na tomto právnom základe vydáva Rada Európskej únie rozhodnutia o pozícii, ktorá 
sa má zaujať v mene Európskej únie na zasadnutí Komisie pre omamné látky. Jedným z týchto rozhodnutí je aj 
rozhodnutie z 12.12.2019, ktorému sme venovali pozornosť už v predošlej kapitole. V tomto rozhodnutí bolo 
konštatované, že CBD nemá psychoaktívne vlastnosti a potenciál na zneužitie či vyvolanie závislosti 
u užívateľov, rovnako ako neboli badané jeho negatívne účinky na telo užívateľa.27 Je teda nevyhnutné 
poznamenať, že prezentácia tejto skutočnosti znamená, že v aj mene Európskej únie sa zaujal postoj, že 
kanabidiol nie je omamnou ani psychotropnou látkou, jeho užívanie nespôsobuje nebezpečenstvo 
porovnateľné s účinkom omamnej alebo psychotropnej látky a z toho dôvodu nevyžaduje medzinárodnú 
kontrolu.  
 
3.1.1 Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie 

V  kontexte vyjadrení orgánov Európskej únie je zaujímavé taktiež rozhodnutie Súdneho dvora týkajúce 
sa uvádzania kanabidiolu na trh členským štátom. V konkrétnom prípade išlo o trestné stíhanie vedené proti 
bývalým riaditeľom spoločnosti, ktorej predmetom činnosti bolo uvádzanie na trh a distribúcia elektronickej 
cigarety s obsahom kanabidiolu. V danom prípade sa CBD extrahoval z legálne vypestovaných rastlín konopy 
v Českej republike, ktoré sa používali ako celok vrátane listov a kvetov. Následne sa dovážal do Francúzska a 
balil sa do náplní elektronických cigariet. Podľa francúzskej právnej úpravy sa však môžu na obchodné účely 
používať iba konopné vlákna a semená. Vnútroštátny súd vyslovil odsudzujúci rozsudok a po jeho vydaní bol 
účastníkmi konania podaný opravný prostriedok. Odvolací súd sa obrátil v rámci prejudiciálneho konania 
na Súdny dvor s otázkou, či je v súlade s právom Európskej únie francúzska právna úprava, ktorá zakazuje 
uvádzanie na trh CBD legálne vyrobeného v inom členskom štáte, ak je extrahovaný z rastliny cannabis ako 
celku, a nielen z jeho vlákien a semien. Súdny dvor v rozsudku konštatoval, že členský štát nemôže zakázať 
takéto konanie, jedine, že by bol takýto zákaz odôvodnený cieľom ochrany verejného zdravia, pričom však 
nesmie ísť nad rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie tohto cieľa.28 

 „Súdny dvor ďalej uvádza, že na účely vymedzenia pojmov „droga“ alebo „omamná látka“ sa právo 
Európskej únie odvoláva najmä na dva dohovory OSN: Dohovor o psychotropných látkach a Jednotný dohovor o 
omamných látkach. CBD však nie je v prvom spomenutý, a hoci je pravda, že doslovný výklad druhého by mohol 
viesť k jeho klasifikácii za omamnú látku ako výťažku z konopy, tento výklad by bol v rozpore so všeobecným 
duchom tohto dohovoru a jeho cieľom ochrany „fyzického a morálneho zdravia ľudstva“. Súdny dvor uvádza, že 
podľa súčasného stavu vedeckých poznatkov, ktorý treba vziať do úvahy, na rozdiel od tetrahydrokanabinolu 
(všeobecne známeho ako THC), iného kanabinoidu z konopy, sa zdá, že dotknutý CBD nemá psychotropný účinok 
ani škodlivý účinok na ľudské zdravie.“29 

Okrem uvedených záverov Súdneho dvora je taktiež zaujímavý jeho záver týkajúci sa prípadného 
obmedzenia voľného pohybu tovaru legálne vyrobeného v inom členskom štáte. Ak by chcelo Francúzsko 
obmedziť dovoz a distribúciu kanabidiolu extrahovaného z kanabisu ako celku, musela by takáto úprava podľa 
ZFEÚ sledovať cieľ ochrany verejného zdravia za podmienky, že táto právna úprava je vhodná na zabezpečenie 
dosiahnutia uvedeného cieľa a nejde nad rámec toho, čo je nevyhnutné na jeho dosiahnutie. Francúzsko 
samozrejme nie je povinné prijatie takejto úpravy preukázať faktom, že nebezpečnosť CBD dosahuje aspoň 
takú úroveň ako nebezpečnosť určitých omamných látok. „Vnútroštátny súd však musí posúdiť dostupné vedecké 
údaje, aby sa uistil, že údajné skutočné riziko pre verejné zdravie nie je podľa všetkého založené na čisto 
hypotetických úvahách. Zákaz uvádzania CBD na trh, ktorý navyše predstavuje najreštriktívnejšiu prekážku 

                                                 
26 Európska komisia. Rozhodnutie rady o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie na šesťdesiatom treťom zasadnutí Komisie pre 
omamné látky v súvislosti so zaradením látok do zoznamov k Jednotnému dohovoru o omamných látkach z roku 1961 v znení protokolu z 
roku 1972 a k Dohovoru o psychotropných látkach z roku 1971. [online]. [cit. 21.12.2020]. Dostupné na internete: 
<https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/SK/COM-2019-624-F1-SK-MAIN-PART-1.PDF>. 
27 Európska komisia. Rozhodnutie rady o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie na šesťdesiatom treťom zasadnutí Komisie pre 
omamné látky v súvislosti so zaradením látok do zoznamov k Jednotnému dohovoru o omamných látkach z roku 1961 v znení protokolu z 
roku 1972 a k Dohovoru o psychotropných látkach z roku 1971. [online]. [cit. 21.12.2020]. Dostupné na internete: 
<https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/SK/COM-2019-624-F1-SK-MAIN-PART-1.PDF>. 
28 Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-663/18.  
29 Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-663/18. 
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obchodu s výrobkami legálne vyrobenými a uvádzanými na trh v iných členských štátoch, možno totiž prijať iba 
vtedy, ak sa toto riziko javí ako dostatočne preukázané.“30 

V súvislosti s uvedenými poznatkami teda dávame do pozornosti aj fakt, že napriek vyradeniu CBD 
z legálneho právneho obehu vnútroštátnou úpravou, podľa rozhodnutia Súdneho dvora by členský štát napriek 
tomu nemal stanovovať žiadne obmedzenia týkajúce sa jeho dovozu a distribúcie z iných členských štátov. 
Podľa vedeckých poznatkov spomínaných v predošlej kapitole by totiž takéto obmedzenie nemohlo obstáť pri 
požiadavke dostatočného preukázania nebezpečnosti látky, kedy by takáto úprava mohla sledovať cieľ ochrany 
verejného zdravia. Súdny dvor však nemá v právomoci zadávať záväzné pokyny členským štátom týkajúce sa 
ich vnútroštátnej právnej úpravy. V tomto smere je toto rozhodnutie vnímané iba ako nezáväzné odporúčanie.  
 
3.2 Vnútroštátna právna úprava 

Ako sme si už ozrejmili, nosným predpisom týkajúcim sa omamných alebo psychotropných látok je 
ZOPL, pričom do popredia vystupuje aj subsidiárny charakter hmotného trestného práva. V danom zákone sú 
omamné a psychotropné látky klasifikované z obsahového hľadiska v definíciách, ktoré obsahuje § 2 ale taktiež 
z formálneho hľadiska, kde sú jednotlivé takéto látky uvedené v príslušnom zozname.31 

CBD je v zaradené v 2. skupine psychotropných látok, kde majú byť podľa definície základných pojmov 
uvedené „látky ovplyvňujúce stav ľudskej psychiky pôsobením na centrálny nervový systém s menej závažnými 
zdravotnými a psychosociálnymi následkami, na ktoré sa vzťahuje medzinárodný dohovor, ktorým je Slovenská 
republika viazaná.“32 Prvým kritériom je teda skutočnosť, že látka je spôsobilá ovplyvniť stav ľudskej psychiky 
pôsobením na centrálny nervový systém a kumulatívne spôsobiť menej závažné zdravotné a psychosociálne 
následky (než následky spôsobené látkami, ktoré zákon označuje ako omamné látky). Zároveň je takáto látka 
predmetom medzinárodných dohovorov, ktorými je Slovenská republika viazaná. Z daného vyplýva, že ZOPL 
poskytuje v jednotlivých zoznamoch taxatívny výpočet látok v súlade s medzinárodnými dohovormi v tejto 
oblasti, a teda všetky psychotropné látky uvedené v zozname by mali korešpondovať so zoznamom v Dohovore 
o psychotropných látkach. Skutočnosťou, že kanabidiol stále figuruje medzi psychotropnými látkami v prílohe 
k ZOPL je však táto podmienka nenaplnená.  

Podľa odseku 3 daného paragrafu sa za omamnú látku a psychotropnú látku považuje aj látka v čistej 
forme alebo v prípravku, na ktorú sa nevzťahujú medzinárodné dohovory, ktorými je Slovenská republika 
viazaná, ak napriek tomu môže predstavovať porovnateľné zdravotné riziko alebo spoločenské riziko ako látka, 
na ktorú sa vzťahujú tieto dohovory, a zároveň sa má na základe osobitného predpisu podrobiť kontrolným 
opatreniam.33 Toto ustanovenie je začlenené do slovenského právneho poriadku z toho dôvodu, že niektoré 
právne predpisy Európskej únie34 stanovujú právomoc uvaliť kontrolné opatrenia na látky, ktoré napriek tomu, 
že nie sú zaradené do dohovorov OSN, môžu spôsobovať rovnaký negatívny spoločenský dopad.  

Čo sa týka podmienok zaraďovania látok do jednotlivých zoznamov: „Omamné látky a psychotropné 
látky sa zaraďujú podľa ich účinkov na zdravie do troch skupín uvedených v prílohe č. 1, z ktorých sa vyraďujú alebo 
preraďujú do inej skupiny podľa rozhodnutia Medzinárodného úradu pre kontrolu omamných látok pri OSN, na 
základe právne záväzných aktov Európskej únie alebo na základe odôvodneného podnetu Ministerstva 
zdravotníctva Slovenskej republiky.“35 

Ako sme už v predošlej podkapitole spomínali, orgány Európskej únie ani WHO nepovažujú kanabidiol 
za návykovú látku, ktorá by mohla vyvolať negatívne vplyvy v tele užívateľa. Medzinárodné dohovory túto látku 
neuvádzajú ako omamnú ani psychotropnú pretože neprejavuje účinky, ktoré sa s týmito látkami spájajú. Podľa 
článku 23 Dohovoru o psychotropných látkach „strany môžu zaviesť ostrejšie alebo prísnejšie kontrolné opatrenia, 
než ustanovuje tento Dohovor, ak sú podľa ich názoru žiadúce alebo potrebné pre ochranu zdravia a blaha 
obyvateľstva.“36 Je však nutné poznamenať, že zavedenie kanabidiolu do zoznamu psychotropných látok 
nespĺňa žiadaný účel ochrany zdravia a blaha obyvateľstva, dokonca si dovolíme tvrdiť, že naplneniu tohto 

                                                 
30 Tamtiež. 
31 ČENTÉŠ, J. Základné pramene úpravy omamných a psychotropných látok. In: Justičná revue, 60, 2008, č. 3, str. 358 – 373. Dostupné na 
internete: <https://www.ja-sr.sk/files/Zakladne_pramene_upravy_omamnych_a_psychotropnych_latok.pdf>. 
32 Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 2. 
33 Tamtiež, § 2 ods. 2. 
34 V tomto prípade sú to: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1920/2006 o Európskom monitorovacom centre pre drogy a 
drogovú závislosť a Rámcové rozhodnutie Rady 2004/757/SVV, ktorým sa stanovujú minimálne ustanovenia o znakoch skutkových 
podstát trestných činov a trestov v oblasti nezákonného obchodu s drogami. 
35 Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov, § 3. 
36 Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 62/1989 Zb. o Dohovore o psychotropných látkach, čl. 23. 
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účelu priamo zabraňuje odopieraním látky s liečebným potenciálom a žiadnymi preukázanými negatívnymi 
účinkami občanom Slovenskej republiky, ktorým by látka mohla pozitívne ovplyvniť zdravotný stav. Namiesto 
toho je regulovaná ako ilegálna, čo zabraňuje takémuto využitiu, pretože neoprávnené nakladanie s ňou je 
sankcionované právnymi normami trestného práva. Zároveň je vylúčené, aby predstavovala porovnateľné 
zdravotné alebo spoločenské riziko ako látka, na ktorú sa predmetné dohovory vzťahujú, kumulatívne sa na ňu 
nevzťahujú ani kontrolné opatrenia predpokladané osobitnými predpismi.  

Koniec koncov teda môžeme konštatovať, že CBD a jeho účinok nenapĺňa obsahovú definíciu 
psychotropnej látky v § 2 ods. 2 ZOPL, napriek tomu sa však stále nachádza vo formálnom vymedzení 
psychotropných látok uvedených v prílohe daného zákona.  
 
4 NIEKTORÉ USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA TRESTNOPRÁVNEHO POSTIHU NAKLADANIA S 
KANABIDIOLOM NA SLOVENSKU 

V kontexte doposiaľ uvedených informácií je dôležité poukázať na závažnosť zaradenia kanabidiolu do 
ZOPL. Neoprávnené nakladanie s omamnými a psychotropnými látkami má totiž závažné právne dôsledky, 
najmä z hľadiska trestného práva. Na účely poukázania na dôsledky nedôvodného zaradenia látky 
nevykazujúcej účinky psychotropnej alebo omamnej látky do prílohy k ZOPL v nasledujúcej kapitole 
preberáme trestnoprávnu represiu, ktorá by podľa stavu de lege lata mala postihnúť neoprávnenú držbu alebo 
iné zaobchádzanie s kanabidiolom.  
 
4.1 Trestný zákon 

Trestný zákon vo svojej osobitnej časti zakotvuje skutkové podstaty trestných činov, ktoré musia byť 
naplnené nato, aby mohol byť skutok jeho normami postihnuteľný. Zároveň však takýto čin musí spĺňať ďalšie 
kritérium, a to protiprávnosť. V konkrétnych ustanoveniach týkajúcich sa dispozície s omamnými alebo 
psychotropnými látkami figurujú legálne definície uvedené v ZOPL, a preto „neoprávnené“ konanie uvádzané 
v nasledujúcich skutkových podstatách je konanie „v rozpore s platným právom, bez súhlasu oprávnenej osoby, 
alebo nad rámec oprávnenia alebo daného súhlasu.“37 Z daného teda vyplýva, že osoby, ktorým bola poskytnutá 
liečba liekom s obsahom kanabidiolu na základe lekárskeho predpisu nespĺňajú kritéria pre naplnenie skutkovej 
podstaty trestného činu. Na druhej strane osoby, ktoré by si chceli produkty s obsahom kanabidiolu zakúpiť bez 
lekárskeho predpisu, napríklad vo forme CBD oleja a takýto produkt by sa nachádzal v ich dispozícii, mali by byť 
podľa stavu de lege lata trestnoprávne postihované podľa nasledovných ustanovení.  
 
4.1.1 Trestný čin neoprávneného prechovávania omamných a psychotropných látok, jedov a 
prekurzorov pre vlastnú potrebu 

§ 171  
(1) Kto neoprávnene prechováva pre vlastnú potrebu omamnú látku, psychotropnú látku, jed alebo 

prekurzor, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky. 
(2) Odňatím slobody až na päť rokov sa páchateľ potrestá, ak neoprávnene prechováva pre vlastnú 

potrebu omamnú látku, psychotropnú látku, jed alebo prekurzor vo väčšom rozsahu.38 
Tento trestný čin je v oboch odsekoch prečinom a obidve skutkové podstaty predstavujú privilegovanú 

skutkovú podstatu ku skutkovým podstatám trestného činu nedovolenej výroby omamných a psychotropných 
látok, jedov a prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi a sú k nim vo vzťahu špeciality.  

Individuálnym objektom tohto trestného činu je „záujem spoločnosti kontrolovať nakladanie 
s nebezpečnými látkami, ktoré sú spôsobilé vážne ohroziť či poškodiť život alebo zdravie človeka (prípadne aj 
životné prostredie), alebo uviesť človeka do stavu, v ktorom sa bude správať nekontrolovateľne asociálne, ba 
dokonca v rozpore s trestným zákonom.“39 

Subjektom trestného činu, teda páchateľom, môže byť ktorákoľvek trestne zodpovedná osoba, z čoho 
vyplýva, že subjekt je všeobecný.  

Objektívna stránka spočíva v aktívnom konaní, ale i v opomenutí konania. Subjektívna stránka 
vyžaduje úmyselné zavinenie, ktoré sa vzťahuje na všetky znaky skutkovej podstaty, najmä na prechovávanie 

                                                 
37 ČENTÉŠ, J. Hmotnoprávne aspekty trestnej činnosti páchanej v súvislosti s nealkoholovou toxikomániou v Slovenskej republike. 
Bratislava: ŠEVT, 2007. ISBN 9788088707943. s. 72.  
38 Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, § 171. 
39 BURDA, E., ČENTÉŠ, J., KOLESÁR, J., ZÁHORA, J. a kol. Trestný zákon. Osobitná časť. Komentár. II. Diel. 1. vydanie. Praha: C. H. 
Beck, 2011. ISBN 9788074003943. str. 256. 
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omamnej a psychotropnej látky, jedu alebo prekurzora pre osobnú spotrebu. Preto treba mať na pamäti, že bez 
ohľadu na množstvo držané páchateľom, ak by sa vyskytol jeho úmysel poskytnúť omamnú a psychotropnú 
látku, jed alebo prekurzor, alebo čo i len časť z držaného množstva inej osobe, musel by byť potrestaný podľa § 
172 Trestného zákona, ktorý je príznačný vyššou trestnou sadzbou, keďže vo všetkých odsekoch je zločinom.40 

Je veľmi dôležité poznamenať, že v tomto prípade sa uplatňuje osobitné výkladové pravidlo uvedené v 
§ 135 Trestného zákona, ktoré bližšie upresňuje pojem „prechovávanie pre vlastnú potrebu“ a to tak, že 
„prechovávaním omamnej látky, psychotropnej látky, jedu alebo prekurzora pre vlastnú potrebu sa rozumie mať 
neoprávnene v držbe po akúkoľvek dobu omamnú látku, psychotropnú látku, jed alebo prekurzor v množstve, ktoré 
zodpovedá najviac trojnásobku obvykle jednorazovej dávky na použitie, a to pre osobnú spotrebu“41  a 
„prechovávaním omamnej látky, psychotropnej látky, jedu alebo prekurzora pre vlastnú potrebu vo väčšom 
rozsahu sa rozumie mať neoprávnene v držbe po akúkoľvek dobu omamnú látku, psychotropnú látku, jed alebo 
prekurzor v množstve, ktoré zodpovedá najviac desaťnásobku obvykle jednorazovej dávky na použitie, a to pre 
osobnú spotrebu.“42  

Čo je teda obvykle jednorazová dávka? Slovenská legislatíva explicitne neupravuje kvantitatívne 
vymedzenie minimálnej hranice obvykle jednorazovej dávky omamnej a psychotropnej látky.“43 K určeniu 
takéhoto množstva teda musíme prísť výkladom daného ustanovenia z hľadiska záujmu, ktorý chráni a zároveň 
prihliadnuť na zaužívanú súdnu prax. „Podľa judikatúry sa na naplnenie trestnosti činu vyžaduje, aby išlo o 
minimálne také množstvo omamnej alebo psychotropnej látky, ktoré je spôsobilé po jeho užití ovplyvniť psychiku 
človeka, resp. znamená nebezpečenstvo pre jeho zdravie alebo život vrátane nebezpečenstva vyvolania návyku na 
užívanie takejto látky.“44 Čo sa teda týka prechovávania marihuany pre vlastnú spotrebu vo všeobecnosti, 
posúdenie výšky obvykle jednorazovej dávky by prebiehalo skúmaním obsahu THC s pomocou 
Kriminalistického a expertízneho ústavu Slovenskej republiky. Obsah CDB sa naproti tomu v zabavenej 
marihuane na základe získaných informácií neskúma, napriek tomu, že je CBD formálne označené ako 
psychotropná látka. Keby sa však takéto skúmanie vykonávalo, nebolo by reálne možné zistiť výšku obvyklej 
jednorazovej dávky, pretože akékoľvek množstvo kanabidiolu nie je spôsobilé vyvolať účinky, ktoré sú potrebné 
pre naplnenie znakov trestného činu. Z tohto dôvodu tu teda vyvstáva absurdný aplikačný problém, a to taký, 
že slepé nasledovanie ustanovení zákona síce vedie k potrestaniu neoprávneného prechovávania kanabidiolu 
pre vlastnú potrebu, avšak hlbším výskumom a rozborom látky nedokážeme stanoviť jednak množstvo látky 
potrebné pre kvalifikáciu trestného činu a jednak naplniť cieľ daného ustanovenia, a teda chrániť objekt 
stanovený zákonom ako právom chránenú a dôležitú hodnotu, pretože prechovávanie čistého kanabidiolu 
takýto záujem ani nikdy neohrozilo. Naplnenie objektu ako obligatórneho znaku skutkovej podstaty trestného 
činu je mimoriadne dôležité pre vyvodzovanie trestnej zodpovednosti. „Len ak sú naplnené všetky znaky 
skutkovej podstaty trestného činu, prichádza do úvahy vyvodzovanie zodpovednosti za spáchaný trestný čin.“45 Je 
teda potrebné dôrazne poukázať nato, že CBD v akomkoľvek množstve nedokáže ohroziť jednak druhový 
objekt trestného činu, a to život a zdravie človeka, a pri individuálnom objekte nenaplní znak spôsobilosti vážne 
ohroziť či poškodiť život alebo zdravie človeka, alebo uviesť človeka do stavu, v ktorom sa bude správať 
nekontrolovateľne asociálne, ba dokonca v rozpore s trestným zákonom. Z tohto dôvodu je vyvodzovanie 
trestnej zodpovednosti v súvislosti s prechovávaním kanabidiolu pre vlastnú potrebu neprípustné.   
 
4.1.2  Trestný čin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich 
držanie a obchodovanie s nimi 

§ 172 
(1) Kto neoprávnene 
a) vyrobí, 
b) dovezie, vyvezie, prevezie alebo dá prepraviť, 
c) kúpi, predá, vymení, zadováži, alebo 
d) prechováva po akúkoľvek dobu, 

                                                 
40 Tamtiež, str. 258. 
41 Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, 20.05.2005, § 135 ods. 1. 
42 Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, § 135 ods. 2. 
43 ČENTÉŠ, J. Hmotnoprávne aspekty trestnej činnosti páchanej v súvislosti s nealkoholovou toxikomániou v Slovenskej republike. 
Bratislava: ŠEVT pre Úrad vlády Slovenskej republiky, 2007, s. 75.  
44 Tamtiež. 
45 MENCEROVÁ, I. a kol. Trestné právo hmotné. Všeobecná časť. 3. aktualizované a prepracované vydanie. Šamorín: Heuréka, 2021. 
ISBN 9788081731037. s. 136.  
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omamnú látku, psychotropnú látku, jed alebo prekurzor alebo kto takú činnosť sprostredkuje, 
potrestá sa odňatím slobody na tri roky až desať rokov.46 

Tento odsek tvorí základnú skutkovú podstatu daného trestného činu, pričom jeho vymedzenie 
obsahuje ďalšie 3 kvalifikované skutkové podstaty v nasledovných odsekoch, ktoré sú podmienené existenciou 
obzvlášť priťažujúcej okolnosti. Daný trestný čin je vo všetkých odsekoch zločinom, v druhom až štvrtom 
dokonca obzvlášť závažným zločinom, čo predstavuje aj vylúčenie použitia materiálneho korektívu podľa § 10 
ods. 2, na základe ktorého možno konštatovať, že nejde o trestný čin po zvážení všetkých okolností prípadu na 
základe nedostatku jeho závažnosti. V praxi to znamená, že ak by mal byť páchateľ potrestaný za neoprávnenú 
kúpu produktu s obsahom CBD, nie je možné právne následky tohto konania zmierniť ani použitím 
materiálneho korektívu, čo by koniec koncov viedlo k potrestaniu páchateľa odňatím slobody v rozmedzí 3 až 
10 rokov de facto za kúpu látky, u ktorej bolo opakovane vylúčené jej negatívne pôsobenie na telo užívateľa 
a konštatované, že by naň pri výskyte niektorých zdravotných ťažkostí dokonca mohla pôsobiť priaznivo.  

Primárny objekt tohto trestného činu je rovnaký ako pri predchádzajúcom trestnom čine a za 
sekundárny objekt sa dá „vzdialene považovať život a zdravie človeka, pretože aplikácia takejto látky v ľudskom 
organizme môže spôsobiť ohrozenie i poruchu života či zdravia.“47 

Subjekt tohto trestného činu je rovnako všeobecný, objektívnou stránkou je konanie, ale aj 
opomenutie, ktoré musí byť neoprávnené, a ktoré vedie k niektorej činnosti uvedenej v skutkovej podstate. 
Treba poznamenať aj na fakt, že samotná konzumácia omamnej alebo psychotropnej látky trestná nie je, avšak 
ich prechovávanie po akúkoľvek dobu pred konzumáciou trestné je.48 Pod pojmom kúpa dokonca rozumieme 
získanie predmetnej látky za finančné prostriedky „bez ohľadu na to, či k prevodu, resp. odovzdaniu finančných 
prostriedkov, alebo samotnej zakázanej látky už prišlo, alebo nie.“49 

Podľa súdnej praxe omamnou či psychotropnou látkou nie je látka, ktorá je síce zaradená do prílohy k 
ZOPL, ale vyskytuje sa v takom malom množstve a koncentrácii, že nie je schopná vyvolať účinky vyžadované 
definíciami omamnej, resp. psychotropnej látky, teda nie je schopná ovplyvniť psychiku človeka.50 V tomto 
prípade by pri kúpe produktu s obsahom CBD išlo o množstvo, ktoré nie je spôsobilé ovplyvniť psychiku človeka, 
zároveň však bez ohľadu nato, v akom množstve a koncentrácii by sa takáto látka nachádzala.  

Subjektívna stránka trestného činu vyžaduje úmyselné zavinenie ktoré sa vzťahuje na všetky znaky 
skutkovej podstaty, najmä však na nakladanie s danou látkou spôsobom predpokladaným zákonom. 
Zaujímavým je aj fakt, že pre trestnosť činu podľa § 172 sa „úmysel tiež musí vzťahovať na to, že ide naozaj o 
omamnú látku, psychotropnú látku, jed alebo prekurzor, pričom, samozrejme, stačí nepriamy úmysel, teda 
uzrozumenie“51 Z daného teda vyplýva, že ak by sa priemerný konzument kanabidiolu riadil najnovšími 
vedeckými poznatkami a výskumami, k nadobudnutiu takéhoto úmyslu by logicky nemohlo prísť. Rovnako 
poukazujeme na fakt, že ani pri tomto trestnom čine nedochádza v súvislosti s neoprávneným zaobchádzaním 
s CBD k naplneniu objektu ako obligatórneho znaku skutkovej podstaty. Vyvstáva nám tu teda tiež logický 
a aplikačný problém, ktorý je potrebné odstrániť v čo najkratšom čase.  

 
 

 
4.1.3  Aplikačné problémy 

Zakotvenie týchto skutkových podstát do právneho poriadku odôvodňuje závažnosť vplyvu omamných 
a psychotropných látok na zdravie užívateľa, ale taktiež aj jeho celospoločenský rozmer. Na druhej strane však 
treba poukázať na skutočnosť, že zaradenie látky, ktorá také účinky ako sa od omamnej a psychotropnej látky 
očakávajú nevyvoláva medzi látky, ktorých prechovávanie a iné zaobchádzanie s nimi je postihnuteľné 
normami trestného práva vyvoláva niekoľko zásadných aplikačných problémov.  

Hlavným problémom je, že látka nedokáže naplniť obsahovú definíciu omamnej a psychotropnej látky, 
nedokáže vyvolať účinky na ľudské telo, pred ktorými má byť konzument chránený. Tento dôvod sám o sebe je 
dostatočným predpokladom vyradenia tejto látky zo zoznamu, zároveň však existuje mnoho vedľajších 

                                                 
46 Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, § 172. 
47 BURDA, E., ČENTÉŠ, J., KOLESÁR, J., ZÁHORA, J. a kol. Trestný zákon. Osobitná časť. Komentár. II. Diel. 1. vydanie. Praha: C. H. 
Beck, 2011. ISBN 978-80-7400-394-3. str. 265. 
48 Tamtiež. 
49 Tamtiež, str. 266. 
50 R24/1998 
51 BURDA, E., ČENTÉŠ, J., KOLESÁR, J., ZÁHORA, J. a kol. Trestný zákon. Osobitná časť. Komentár. II. Diel. 1. vydanie. Praha: C. H. 
Beck, 2011. ISBN 978-80-7400-394-3. str. 270. 
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problémov, ktoré takéto zaradenie kanabidiolu vyvoláva. Primárne sa v zaistenej marihuane skúma THC ako 
hlavná zložka spôsobujúca psychoaktívne účinky, pričom množstvo, v akom sa nachádza a jej percentuálny 
podiel v zaistenej rastline je determinantom posúdenia závažnosti spáchaného trestného činu. V doterajšej 
súdnej praxi sme sa nestretli s prípadom, kedy by bol páchateľ odsúdený za prechovávanie marihuany 
obsahujúcej CBD spolu s takým nepatrným množstvom THC, ktoré by takéto účinky vyvolať nedokázalo, čo by 
viedlo k posudzovaniu závažnosti iba podľa obsahu CBD v rastline. Napriek tomu by sa však podľa stavu de lege 
lata takéto skúmanie vykonávať malo. Ak by sa však závažnosť trestného činu posudzovala iba na základe 
obsahu CBD, bez ohľadu na jeho množstvo a koncentráciu by nebolo možné určiť také množstvo látky, ktoré 
by zakladalo znak spôsobilosti ovplyvniť psychiku človeka, resp. by znamenalo nebezpečenstvo pre jeho 
zdravie alebo život, a teda by nebolo možné naplniť objekt trestného činu. K rovnakým záverom sa prikláňame 
aj pri posudzovaní trestnosti držby a zaobchádzania s inými výrobkami s obsahom CBD, ktoré sa aplikujú 
perorálne, ako napríklad CBD olej, ktorý tvorí primárny spôsob užívania tejto látky. Pokiaľ sa však jedná o krémy 
alebo iné produkty, ktoré do tela dostávajú vonkajšou aplikáciou, nie je dokonca logické takýto vplyv na 
psychiku či zdravie človeka ani skúmať.  
 
5 OČAKÁVANÁ NOVELIZÁCIA PRÁVNEHO STAVU A JEJ DÔSLEDKY 

Počas písania našej práce, 17.12.2020 predložila vláda Slovenskej republiky návrh zákona, ktorý by mal 
okrem zaradenia nových omamných a psychotropných látok podľa odporúčania medzinárodných inštitúcií 
zároveň vyradiť CBD zo zoznamu psychotropných látok v ZOPL. „Navrhuje sa vyradiť psychotropnú látku II. 
skupiny cannabidiol (CBD) zo zoznamu psychotropných látok, pretože táto psychotropná látka nie je uvedená 
v dohovoroch OSN a Slovenská republika je jediným členským štátom Európskej únie, ktorý ju považuje za 
psychotropnú látku.“52 V návrhu zákona bolo tiež uvedené, že od zaradenia tejto látky medzi psychotropné 
spôsobuje v právnej praxi aplikačné problémy.53 Tento vládny návrh má na jednej strane za cieľ čiastočne 
odstrániť problém, na ktorý poukazujeme, na druhej strane však potvrdzuje oprávnenosť nášho záujmu 
o predmetnú právnu úpravu.  

Ako hlavné pozitívum zaradenia látky CBD do legálneho právneho obehu samozrejme považujeme 
odstránenie nadbytočnej zmätočnosti vo vnútroštátnom právnom poriadku a odstránenie aplikačných 
a výkladových problémov, ktoré túto problematiku sprevádzajú. Taktiež očakávame pozitívny vplyv najmä na 
podnikateľské prostredie, keďže už v súčasnosti existujú rôzne internetové predajne, ktoré sa zaoberajú 
predajom produktov obsahujúcich CBD. Ako ďalšie pozitívum by sme samozrejme mohli označiť ľahší prístup 
pacientov trpiacich chorobami, na ktoré má látka CBD pozitívny vplyv k novému spôsobu liečby, nie len 
pomocou liečiv, ktoré sú dostupné výhradne na lekársky predpis ale aj pomocou produktov, ktoré si môžu 
zaobstarať voľne bez obáv z možnej represie zo strany štátu. Pozitívom je podľa nášho názoru určite aj 
zosúladenie právnych predpisov členských štátov, keďže Slovenská republika by sa v tomto prípade zaradila 
medzi krajiny Európskej únie, ktoré látku CBD už neupravujú ako nelegálnu látku.  

Za možné negatívum tohto návrhu zákona považujeme nedostatočnú úpravu CBD vo sfére látok, ktoré 
môžu mať vplyv na ľudské zdravie, a to z dôvodu, že momentálna úprava sa týka iba liekov, ktoré obsahujú 
CBD, väčšina užívateľov však siahne po jeho podobe ako doplnku stravy, resp. výživového doplnku, resp. krému 
alebo masti. Prísnejšiu úpravu odôvodňujeme aj faktom, že kanabidiol je látka, ktorá, ak sa nevyrába synteticky, 
extrahuje sa z rastliny, ktorá je najviac zneužívanou drogou v Európe. Na druhej strane však jeho syntetická 
výroba priniesla niekoľko nežiadaných účinkov na telo užívateľa, ako napríklad zmätenosť, paranoju, 
halucinácie, psychózy, záchvaty, bolesti na hrudníku, nevoľnosť a zvracanie.54 
 
5.1 Návrhy de lege ferenda 

V tomto prípade by podľa nášho názoru bolo vhodné upraviť minimálne podmienky, ktoré by mali 
voľnopredajné doplnky s obsahom kanabidiolu spĺňať, a to napríklad podmienku minimálneho a maximálneho 
obsahu kanabidiolu a povolený obsah ostatných sprievodných kanabinoidov. Takáto úprava by bola vhodná 

                                                 
52 Národná rada Slovenskej republiky. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, 
psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 374/2018 Z. z., ktorým sa mení a 
dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. [online]. [cit. 21.01.2021]. Dostupné na internete: 
<https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=8058>. 
53 Tamtiež. 
54 DrugsInc. Tipy, ktoré vám pomôžu identifikovať falošný olej CBD.[online]. [cit. 31.01.2021]. Dostupné na internete: 
<https://drugsinc.eu/sk/tips-om-je-te-helpen-nep-cbd-olie-te-identificeren/#Hoe_herken_je_synthetische_vormen_van_CBD>.  
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z dôvodu, aby sa zamedzilo kombinácií kanabidiolu napríklad s kanabinoidom THC, pretože priemerný užívateľ 
nedisponuje žiadnou možnosťou, ako takúto skutočnosť preveriť a mnohokrát sa produkty obsahujúce 
kanabidiol vyrábajú jeho izoláciou z rastliny cannabis, ktorá reálne ostatné kanabinoidy vrátane THC v rôznej 
miere obsahuje. Takýto produkt sa dá bez špeciálneho vybavenia pred konzumáciou preskúmať iba pomocou 
zraku alebo čuchu, pričom rôzne kanabinoidy sa od seba touto metódou rozoznať nedajú.  

V tomto prípade argumentujeme tým, že ochrana spoločnosti a jedinca, jeho zdravia a života ako 
takého je natoľko dôležitá, že by štát za účelom zamedzenia negatívnych vplyvov mal prijať aspoň takú 
minimálnu hranicu ochrany, ktorá by bola spôsobilá reálne takýmto vplyvom zabrániť. Keďže sa produkty 
s obsahom CBD vyrábajú aj extrakciou zo samotnej marihuany, ktorá prirodzene obsahuje rôzne kombinácie 
kanabinoidov, mal by štát zaviesť takú právnu reguláciu, ktorá by zároveň vylučovala kombináciu CBD a THC 
v takom množstve, kedy by obsah THC prekračoval minimálne množstvo, ktoré je spôsobilé po jeho užití 
ovplyvniť psychiku človeka, a ktoré znamená nebezpečenstvo pre jeho zdravie alebo život vrátane 
nebezpečenstva vyvolania návyku na užívanie takejto látky. Takáto úprava je však náročná pre posúdenie 
z dôvodu, že minimálna miera dávky, ktorá dokáže vyvolať psychoaktívny účinok je objektívne neurčiteľná, 
keďže závisí od konzumenta a jeho individuálnych vlastností.  

Návrhmi na právnu úpravu kanabidiolu sa zaoberala napríklad aj Európska asociácia konopárskeho 
priemyslu, ktorá hovorí o tom, že pokiaľ ide o výťažky z konope s obsahom CBD a nie o CBD ako čistú látku, 
situácia ohľadom právnej úpravy je zmätočná, pretože na výťažky obsahujúce aj THC sa vzťahujú protidrogové 
zákony členských štátov EÚ. Z tohto dôvodu navrhujú zavedenie harmonizovaných právnych predpisov, 
ktorými by sa nestanovovali žiadne obmedzenia týkajúce sa kanabidiolu a zaviedli by pravidlo, že výťažky a 
prípravky z priemyselného konope nie sú v Európskej únii omamnými látkami, a to z toho dôvodu, že práve CBD 
je hlavným kanabinoidom takýchto druhov konope.55  

Zároveň Európska asociácia konopárskeho priemyslu navrhuje trojstupňovú právnu úpravu pre rôzne 
dávky a uplatnenia CBD:  

• vo vysokých dávkach môže byť CBD liečivom a mal by sa upravovať ako liek  
• vo fyziologických dávkach by sa mal CBD považovať za voľnopredajný výrobok alebo za doplnok 

stravy (príkladom tohto prístupu sú valeriána alebo glukosamín)  
• nízke koncentrácie a dávky CBD v potravinových výrobkoch by sa mali povoliť bez akýchkoľvek 

obmedzení 
• na ďalšie doladenie právnej úpravy sa môžu využiť ďalšie hľadiská ako spôsob podávania, oblasť 

indikácií, najvyššia samostatná/denná dávka a veľkosť balenia.56  
Nie je vylúčené, že sa s budúcim výskumom a vývojom budú prijímať rôzne normatívne právne akty 

a iné predpisy na úrovni Európskej únie v tejto sfére, zároveň je však dôležité zaviesť riadnu vnútroštátnu 
úpravu, ktorá by korešpondovala so zásadami právneho štátu, ochraňovala dôležité spoločenské, hospodárske, 
kultúrne a iné hodnoty a najmä život a zdravie jej občanov.  
 
7 ZÁVER 

Vzhľadom na všetky poznatky ku ktorým sme v priebehu písania práce dospeli, je potrebné 
poznamenať, že kanabidiol naozaj nepredstavuje omamnú alebo psychotropnú látku, ktorá by mala podliehať 
vnútroštátnej alebo medzinárodnej kontrole. Problematika skúmania a zaraďovania omamných 
a psychotropných látok medzi nelegálne je dôležitá z pohľadu ochrany verejného zdravia, bezpečia a života 
občanov. Zároveň je však neustály vývoj a výskum vo vedeckej sfére dôvodom, že neprestajne vznikajú nové 
a nové látky, ktoré by medzinárodnej a vnútroštátnej kontrole podliehať mali, taktiež ale dôvodom, že niektoré 
skôr zakázané látky podľa najnovších poznatkov nepredstavujú nebezpečenstvo, aké sa od omamných alebo 
psychotropných látok očakáva. S poukazom na relevantné názory nadnárodných výskumných, ale aj 
právotvorných orgánov konštatujeme, že kanabidiol okrem toho, že nepredstavuje nebezpečenstvo 
zneužívania dokonca predstavuje nový potenciál v liečebnej a terapeutickej sfére pre pacientov, ktorí trpia 
rôznymi poruchami zdravia. Z tohto dôvodu je dôležité nie len vyradenie kanabidiolu zo zoznamu 
psychotropných látok v slovenskom právnom poriadku, ale zároveň aj zavedenie takých opatrení, ktoré by 
doplnky stravy obsahujúce túto látku regulovali za účelom zamedzenia negatívnych vplyvov na užívateľov.  

                                                 
55 Európska asociácia konopárskeho priemyslu. Pozičný dokument Európskej asociácie konopárskeho priemyslu (EIHA) na tému: 
Primeraná regulácia kanabidiolu (CBD) v potravinách, kozmetike, ako prírodného rastlinného liečiva a ako lieku. [online]. [cit. 30.01.2021]. 
Dostupné na internete: <http://eiha.org/media/2017/01/16-10-26-EIHA-CBD-position-paper-SK.pdf>. 
56 Tamtiež. 
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Cieľom práce bolo poukázať na momentálny právny a aplikačný problém, ktorý sa v právnom poriadku 
Slovenskej republiky nachádza a poskytnúť vhodné návrhy a riešenia, ktoré pre správne fungovanie štátu 
navrhujeme do právneho poriadku zaviesť. Zámerom práce bolo zároveň poukázať na hypoteticky možnú 
represiu prechovávania alebo iného zaobchádzania s kanabidiolom, ktorá by znamenala neprimeraný 
a neprípustný zásah do ľudských práv a slobôd páchateľa vzhľadom nato, že by bol v tomto prípade 
trestnoprávne zodpovedný za držbu alebo iné nakladanie s látkou, ktorá reálne nevykazuje žiadne nebezpečné 
účinky, ktorými sa vyznačujú iné omamné alebo psychotropné látky.  
Novelizáciou právnej úpravy očakávanou v máji 2021 sa dostaneme o krok bližšie k spravodlivému a riadnemu 
usporiadaniu právnych vzťahov, očakávaný celospoločenský dopad však môže priniesť ďalšie problémy, ktorým 
by sme vedeli aspoň čiastočne zabrániť prijatím právnej úpravy, ktorá by dokázala takéto problémy eliminovať.  
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APLIKAČNÉ PROBLÉMY ZAVÁDZANIA A TESTOVANIA AUTONÓMNYCH 
VOZIDIEL S AKCENTOM NA VYBRANÉ PRÁVNE PORIADKY1 

 

Kristián Slovák 
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Abstract: In my paper I examine the problems and challenges related to testing and commissioning of 
autonomous vehicles within selected legal systems, considering application problems related to safety and 
liability. Such technologies interfere with human operator decision-making. They are thus jointly responsible 
for safety and any damage resulting from operation. At the same time, these technologies depend on the 
collection and evaluation of public and private data. Legal systems also must consider and react to application 
problems related to physical and data security while testing and implementing autonomous systems. 
 
Abstrakt: V  práci sa zaoberám problémami pri testovaní a zavádzaní autonómnych vozidiel vo vybraných 
právnych poriadkoch pri zohľadnení aplikačných problémov v oblasti bezpečnosti či zodpovednosti. Takéto 
technológie zasahujú do rozhodovania ľudskej obsluhy. Sú tak spolu zodpovedné za bezpečnosť a prípadné 
škody vyplývajúce z prevádzky. Zároveň sú tieto technológie závislé na zbere a vyhodnocovaní verejných aj 
súkromných dát. Právo sa pri testovaní a zavádzaní autonómnych systémov vysporadúva aj s aplikačnými 
problémami v oblasti fyzickej a dátovej bezpečnosti. 
 
Key words: Autonomous vehicles, testing, operation, law. 
 
Kľúčové slová: Autonómne vozidlá, testovanie, prevádzka, právo. 
 
1 ÚVOD 

Rozvoj a bežné využívanie autonómnych systémov v cestnej premávke zrýchľuje akademickú, odbornú 
a politickú debatu v oblasti regulácie výroby, testovania a prevádzky takýchto systémov.  

Dnešné autá sú plné systémov s rôznym stupňom schopnosti automatizovaného až autonómneho 
konania. Tieto systémy sú pôvodne naprogramované človekom, no autonómne systémy sa dokážu učiť 
a v reálnom čase aplikovať nadobudnuté znalosti. Svoje správanie sa prispôsobujú vstupom z desiatok až 
stoviek senzorov, ktoré v milisekundách vyhodnocujú riadiace jednotky na palube vozidla. 

Aby sa takéto vozidlá mohli stať plnohodnotnou a legitímnou súčasťou cestnej premávky, musia byť 
dôsledne testované, certifikované a homologizované. Ide predsa o bezpečnosť ľudí a majetku. Na príklade 
vybraných právnych poriadkov Nemecka, Holandska a Českej republiky vidieť spoločné ale aj diferencujúce 
momenty prístupu k autonómnym vozidlám.  

Osobné či nákladné vozidlá bez ľudskej obsluhy majú potenciál prekonať prínos prvých revolúcií 
v oblasti cestnej premávky – paru, neskôr elektrifikáciu a následne motorizáciu vozidiel. Bezobslužné vozidlá 
môžu zásadným spôsobom znížiť náklady na prepravu, zvýšiť bezpečnosť a v spojení s elektrifikáciou dopravy 
zásadným spôsobom prispieť k cieľom znižovania emisií skleníkových plynov.  

Prevádzka takýchto vozidiel však vyvoláva rad aplikačných problémov, s ktorými sa musí právo vedieť 
vysporiadať. Okrem otázky fyzickej bezpečnosti a zodpovednosti je to napríklad aj otázka kybernetickej 
bezpečnosti a ochrany dát a osobných údajov. Podobne ako pri iných systémoch UI, dáta sú kľúčovou 
ingredienciou bezpečnej prevádzky autonómnych vozidiel.  

Počiatočné štúdie ukazujú, že väčšina občanov Európy reaguje na vozidlá bez vodiča kladne, pričom 58 % 
z nich je ochotných sa zviezť vo vozidle bez vodiča. Ako však ukázali nedávne nehody v Spojených štátoch, 
spoločnosť prijme automatizovanú mobilitu len vtedy, keď budú dodržané najprísnejšie normy bezpečnosti a 
ochrany.2 

                                                 
1 Tento príspevok bol prezentovaný ako študentská vedecká odborná práca v rámci XII. ročníku ŠVOČ na PraF UK. V rámci 
príslušnej sekcie sa umiestnil na 1. mieste. Konzultantom práce ŠVOČ bol JUDr. Jozef Andraško, PhD. 
2 EURÓPSKA KOMISIA: Na ceste k automatizovanej mobilite: stratégia EÚ pre mobilitu budúcnosti. Dostupné na: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0283 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0283
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0283
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2 VYMEDZENIE POJMOV 
 
2.1 Inteligentné dopravné systémy 

Pre účely tejto práce využijeme pojem „inteligentné dopravné systémy“ (ďalej len „IDS“) ako strešný 
pojem. IDS je široký pojem, no implicitne zahŕňa aj prevádzku prepojených, automatizovaných či autonómnych 
vozidiel. Podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EÚ zo 7. júla 2010 o rámci na zavedenie 
inteligentných dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy a na rozhrania  (ďalej len „smernica IDS“)sú IDS 
také systémy, v ktorých sa uplatňujú informačné a komunikačné technológie v oblasti cestnej dopravy vrátane 
infraštruktúry, vozidiel a užívateľov a v oblasti riadenia dopravy a riadenia mobility, rovnako ako aj pre, rozhrania 
s inými druhmi dopravy.3 

Smernica IDS deklaruje potrebu budovania IDS na interoperabilných systémoch – teda takých, ktoré 
zaručia fungovanie takýchto systémov naprieč členskými krajinami Európskej únie (ďalej „EÚ“) a použitými 
komponentami. Tieto systémy majú byť založené na otvorených a verejných normách a sú dostupné na 
nediskriminačnom základe pre všetkých dodávateľov a užívateľov aplikácií a služieb.4 

IDS je tak podstatne širší pojem ako prepojené, automatizované či autonómne vozidlá. Nie všetky IDS 
sú zároveň systémy, ktoré dokážu fungovať bez ľudskej obsluhy. No všetky autonómne vozidlá či prepojené 
vozidlá budú súčasťou IDS. 

Pre vývoj a používanie špecifikácií a noriem počíta smernica IDS so štyrmi prioritnými oblasťami:  
i. Optimálne využívanie údajov o cestnej sieti, dopravných informácií a cestovných údajov; 
ii. Kontinuita dopravných a nákladných riadiacich služieb IDS; 
iii. Aplikácie IDS v oblasti bezpečnosti a ochrany cestnej premávky; 
iv. Prepojenie vozidiel s dopravnou infraštruktúrou. 
Na úrovni EÚ bolo prijaté tiež Delegované nariadenie komisie, ktorým sa dopĺňa smernica o IDS, pokiaľ 

ide o zavádzanie a prevádzkové využívanie kooperatívnych inteligentných dopravných systémov.5 Toto 
nariadenie dopodrobna určuje podmienky interoperability, kompatibility a certifikácie prepojených 
dopravných systémov C-ITS a stanovuje minimálne právne požiadavky na interoperabilitu C-ITS. EÚ očakáva 
od nariadenia podporu pre rozsiahle zavádzanie systémov a služieb C-ITS.  
 
2.2 Automatizované vozidlá a prepojené vozidlá 

 
2.2.1  Automatizované a autonómne vozidlá 

Automatizované vozidlá dnes ešte nie sú pripravené na absolútnu prevádzku bez ľudskej obsluhy. Je to 
čiastočne technologický a čiastočne regulačný problém. Rôzne automatizované systémy vykazujú rôzny 
stupeň autonómie prevádzky a rôznu potrebu zásahov vodiča do prevádzky.  

S odvolaním sa na štandardy Society of Automotive Engineers (SAE) autori Jozef Andraško a Matúš 
Mesarčík uvádzajú, že v závislosti od toho aké systémy sa využívajú pri jednotlivých úrovniach automatizácie, 
SAE štandard6 rozlišuje medzi systémom automatizovaného riadenia (Driving automation system) a systémom 
automatického riadenia (Automated driving system). Systém automatizácie riadenia (Driving auto- mation 
system) predstavuje hardvér a softvér, ktoré sú kolektívne schopné trvalo vykonávať časť alebo všetky dynamické 
jazdné úlohy; tento výraz sa všeobecne používa na opis každého systému, ktorý je schopný úrovne 1-5 
automatizácie jazdy.7 

                                                 
3 EURÓPSKA ÚNIA: Smernica Rady zo 7. júla 2010 o rámci na zavedenie inteligentných dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy a 
na rozhrania s inými druhmi dopravy. Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010L0040&from=EN#d1e458-1-1 
4 EURÓPSKA ÚNIA: Smernica Rady zo 7. júla 2010 o rámci na zavedenie inteligentných dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy a 
na rozhrania s inými druhmi dopravy. Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010L0040&from=EN#d1e458-1-1 
5 EURÓPSKA ÚNIA: Delegované nariadenie komisie ktorým sa dopĺňa smernica o inteligentných dopravných systémoch, pokiaľ ide o 
zavádzanie a prevádzkové využívanie kooperatívnych inteligentných dopravných systémov. Dostupné na: 
https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/9a2fe08f-4580-11e9-a8ed-01aa75ed71a1 
6 SAE J3016:Sep 2016: Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation 
Systems for On-Road Motor Vehicles 
7 ANDRAŠKO, J. a MESARČÍK, M.: Čo vieš o mojom vozidle? Ochrana osobných údajov a kybernetická bezpečnosť v kontexte autonómnych 
vozidiel. Dostupné na: https://journals.muni.cz/revue/article/view/13841/pdf_1 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010L0040&from=EN#d1e458-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010L0040&from=EN#d1e458-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010L0040&from=EN#d1e458-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010L0040&from=EN#d1e458-1-1
https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/9a2fe08f-4580-11e9-a8ed-01aa75ed71a1
https://journals.muni.cz/revue/article/view/13841/pdf_1
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Rozsah rôznych stupňov štandardizovala odborná organizácia SAE do šiestich úrovní od 0 do 5. Týchto 
šesť úrovní je rozdelených do dvoch rovnako veľkých skupín – automatizované funkcie riadenia pod dohľadom 
vodiča a autonómne (automatické riadenie) fungujúce funkcie bez potreby dohľadu vodiča.  

 

Obrázok 1 Rôzne úrovne automatizácie podľa SAE8 
Prvé tri úrovne automatizácie riadenia motorového vozidla vyžadujú stálu pozornosť vodiča. Tieto 

úrovne obsahujú napríklad funkciu automatického núdzového brzdenia či adaptívny tempomat. Za 
automatizované vozidlá tak môžeme považovať vozidlá 0 až 2 podľa SAE. 

Vyššie úrovne (3 až 5) automatizácie riadenia už nevyžadujú stálu pozornosť vodiča a zväčša ani 
nepotrebujú zásah vodiča do prevádzky. Tieto úrovne automatizácie dokážu viesť vozidlo v zápche a dokonca 
v istých prípadoch takéto automobily nemusia mať ani volant či pedále.  

Už dnes je na trhu viacero modelov vozidiel rôznych výrobcov, ktoré dosahujú z pohľadu existujúcich 
funkcií aj vyššie úrovne automatizácie. V štandardnej a príplatkovej výbave ponúkajú už všetci výrobcovia 
technológie zodpovedajúce úrovni 1 a 2. Na cestách s už bežné vozidlá Tesla, ktoré dokážu riešiť čoraz viac 
dopravných situácií v autonómnom režime. Za autonómne vozidlá môžeme považovať vozidlá stupňa 3 až 
5 podľa SAE. 

Ako uvádzajú autori Jozef Andraško a Matúš Mesarčík s odvolaním sa na Scotta Mattesona, jeden zo 
spôsobov ako odlíšiť autonómny systém a automatizovaný systém je zamerať sa na ich schopnosť prispôsobenia 
sa, učenia sa a rozhodovania, ktoré je integrované do systému. 9 Autonómne systémy prekonávajú 
automatizované systémy v schopnosti prispôsobiť sa aktuálnemu dianiu v konkrétnom prostredí, v ktorom sa 
práve nachádzajú. Automatizované systémy sú obmedzené rozsahom predpokladaným v čase navrhovania či 
programovania.  

Rôzne úrovne automatizácie podľa SAE 
Úroveň 0 

                                                 
8 Society of Automotive Engineers (SAE): Rôzne úrovne automatizácie vozidiel. Dostupné na: https://www.sae.org/news/2019/01/sae-
updates-j3016-automated-driving-graphic 
9 ANDRAŠKO, J. a MESARČÍK, M.: Čo vieš o mojom vozidle? Ochrana osobných údajov a kybernetická bezpečnosť v kontexte autonómnych 
vozidiel. Dostupné na: https://journals.muni.cz/revue/article/view/13841/pdf_1 

https://www.sae.org/news/2019/01/sae-updates-j3016-automated-driving-graphic
https://www.sae.org/news/2019/01/sae-updates-j3016-automated-driving-graphic
https://journals.muni.cz/revue/article/view/13841/pdf_1
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Dostupné systémy vozidlo neovládajú. Dokážu však vodiča varovať pred prípadným rizikom prípadne 
poskytnúť podporu pri akcii realizovanej vodičom. Napríklad rôzne kontrolky stavu vozidla alebo varovania 
o prítomnosti vozidla v slepom uhle vodiča.10  

     Úroveň 1 
Vozidlo je čiastočne schopné samostatnej prevádzky vo vybraných režimoch s podpornými funkciami. 

Vodič je v každom momente plnohodnotným operátorom vozidla. Medzi takéto podporné funkcie patria 
napríklad adaptívny tempomat alebo systém na udržanie vozidla v jazdných pruhoch.11   

     Úroveň 2 
Vodič je plne zodpovedný za vyhodnocovanie všetkých okolností jazdy a zasahuje do fungovania 

podporných systémov v prípade ich chybných alebo nedostatočných reakcií. Funkcie podporných systémov sú 
po zásahu vodiča deaktivované. Podporné systémy sú podobné ako v prípade úrovne 1.12   

     Úroveň 3 – od tejto úrovne môžeme hovoriť o čiastočnej autonómii vozidla 
Vo vybraných situáciách nemusí vodič venovať plnú pozornosť riadeniu. Všetky dynamické úlohy ako 

zrýchľovanie alebo brzdenie zvládajú podporné systémy samostatne. V prípade potreby vyzývajú vodiča na 
akciu.13  

     Úroveň 4 
Automatizované podporné systémy dokážu ovládať vozidlo prakticky za všetkých okolností. Tieto 

systémy dokážu reagovať aj v prípade, ak nereaguje vodič na výzvu systému zasiahnuť.14  
     Úroveň 5 – zodpovedá úplnej autonómii vozidla 

Táto úroveň automatizácie zodpovedá úrovni autopilota. Vodič po naštartovaní vozidla len zadá cieľovú 
destináciu. Podporné systémy sú schopné riadiť vozidlo za všetkých pomienok bez zásahov vodiča.15  
 
2.2.2 Prepojené vozidlá 

Prepojené vozidlá komunikujú so systémami IDS. No takéto vozidlá nemusia byť nevyhnutne aj 
autonómne vozidlá v zmysle schopnosti jazdiť bez vodiča. Autonómne vozidlo potrebuje na svoje riadne 
fungovanie dáta. A dáta získava prostredníctvom komunikácie s okolitým svetom  - teda z komunikácie 
s ostatnými vozidlami respektíve z komunikácie s dopravnou infraštruktúrou. Komunikácia prebieha 
prostredníctvom bezdrôtových technológií.16  

Zlepšujúca sa automatizácia vozidiel a ich zvyšujúca sa prepojenosť zásadne podporia inteligentné 
riadenie dopravy s cieľom vyššej plynulosti a bezpečnosti.  

V súvislosti s prepojenými a autonómnymi vozidlami musíme upozorniť na mimoriadne dôležitú 
bezpečnosť takýchto systémov voči rôznym kybernetickým útokom. Tejto hrozbe sú vystavené všetky 
zariadenia, ktoré pasívne či aktívne komunikujú prostredníctvom sietí. Otázka kybernetickej bezpečnosti v 
súvislosti s autonómnymi vozidlami má viacero aspektov. V prvom rade ide o situácie, kedy dochádza ku 
kybernetickým útokom voči autonómnemu systému, kedy je automobil ovládaný na diaľku útočníkom.17 Medzi 
zdokumentované situácie patria také, kedy kybernetickí útočníci ovládli riadenie vozidla od otvárania okien až 
po používanie bŕzd. Príležitostne sú predmetom útoku lokalizačné a iné dáta. 

                                                 
10 Society of Automotive Engineers (SAE): Rôzne úrovne automatizácie vozidiel.  
Dostupné na: https://www.sae.org/news/2019/01/sae-updates-j3016-automated-driving-graphic 
11 Society of Automotive Engineers (SAE): Rôzne úrovne automatizácie vozidiel.  
Dostupné na: https://www.sae.org/news/2019/01/sae-updates-j3016-automated-driving-graphic 
12 Society of Automotive Engineers (SAE): Rôzne úrovne automatizácie vozidiel.  
Dostupné na: https://www.sae.org/news/2019/01/sae-updates-j3016-automated-driving-graphic 
13 Society of Automotive Engineers (SAE): Rôzne úrovne automatizácie vozidiel.  
Dostupné na: https://www.sae.org/news/2019/01/sae-updates-j3016-automated-driving-graphic 
14 Society of Automotive Engineers (SAE): Rôzne úrovne automatizácie vozidiel.  
Dostupné na: https://www.sae.org/news/2019/01/sae-updates-j3016-automated-driving-graphic 
15 Society of Automotive Engineers (SAE): Rôzne úrovne automatizácie vozidiel.  
Dostupné na: https://www.sae.org/news/2019/01/sae-updates-j3016-automated-driving-graphic 
16 Prepojené vozidlá v súčasnosti najčastejšie komunikujú na základe technologických riešení založených na senzoroch alebo založených na 
prepojení. V prvom prípade ide najmä o stereo kamery, RADAR (radio detection and ranging), LIDAR (light detection and ranging) a pod. V 
druhom prípade ide o komunikačné technológie s krátkym dosahom, ktoré pracujú vo vyhradenom frekvenčnom pásme 5,9 GHz alebo 
technológie s dlhším dosahom ako mobilné siete 3G, 4G či 5G. 
17 ANDRAŠKO, J.: Autonómne systémy – aktívum, hrozba, zraniteľnosť a riešenie kybernetickej bezpečnosti. In Zborník z medzinárodnej 
vedeckej konferencie: Vymožiteľnosť práva v digitálnej spoločnosti, 2019, s. 76. Dostupné na: 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Konferencie_a_podujatia/BPF_2019/ZBORNI__K_sekcia_14__IT__FINAL_FINAL.pdf 

https://www.sae.org/news/2019/01/sae-updates-j3016-automated-driving-graphic
https://www.sae.org/news/2019/01/sae-updates-j3016-automated-driving-graphic
https://www.sae.org/news/2019/01/sae-updates-j3016-automated-driving-graphic
https://www.sae.org/news/2019/01/sae-updates-j3016-automated-driving-graphic
https://www.sae.org/news/2019/01/sae-updates-j3016-automated-driving-graphic
https://www.sae.org/news/2019/01/sae-updates-j3016-automated-driving-graphic
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Konferencie_a_podujatia/BPF_2019/ZBORNI__K_sekcia_14__IT__FINAL_FINAL.pdf
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Otázka bezpečnosti takýchto systémov zahŕňa aj bezpečnosť dát a používateľských dát. Pamätá na to 
aj smernica IDS v oblasti cestnej dopravy v článku 10 odsek 2, v zmysle ktorého členské štáty predovšetkým 
zabezpečia, aby boli osobné údaje chránené pred zneužitím vrátane nezákonného prístupu, zmeny alebo straty.18 
3 APLIKAČNÉ PROBLÉMY A DILEMY 

Plošnému zavedeniu (nie len) nových inovatívnych technológií predchádza príprava právneho 
prostredia, v ktorom majú byť tieto technológie používané. Všetky produkty dostupné na trhu podliehajú 
dôrazným schvaľovacím procesom, certifikácii a homologizácii. Ide o bezpečnosť používateľov 
a bezproblémovú vzájomnú interoperabilitu a kompatibilitu výrobkov rôznych výrobcov.  

Pre automatizované až autonómne technológie to platí rovnako a viac. Z podstaty svojho fungovania 
preberajú automatizované a autonómne systémy na seba množstvo rozhodnutí a činností za používateľa. Preto 
musia byť pred zavedením do bežného používania dôsledne testované. Výzva pre právo tak spočíva v takom 
nastavení prostredia, v ktorom dokážu výrobcovia dôsledne testovať svoje autonómne vozidlá z pohľadu 
bezpečnosti fyzickej aj kybernetickej a bezpečnosti dát. Prevádzka v testovacom prostredí musí zároveň overiť 
funkčnosť platného právneho rámca pre zodpovednosť. Do hry totiž vstupuje nový hráč – autonómny systém 
schopný rozhodovať na základe situácie, v ktorej sa nachádza.  Okrem toho je potrebné riešiť etické otázky 
súvisiace s prenesením zodpovednosti za riadenie na vozidlá. To zahŕňa aj naše očakávania, pokiaľ ide o to, ako by 
vozidlo malo reagovať, keď sa nedá predísť nehode, a kritériá na určenie rozhodnutia vozidla. V súvislosti s tým sa 
musíme sami seba opýtať, kto bude zodpovedný, keď sa vozidlo bez vodiča stane účastníkom nehody.19 
 
3.1 Testovanie a zavádzanie autonómnych vozidiel 

Certifikácia, homologizácia a ostatná regulácia všetkých oblastí dopravy prebieha aj na národnej 
úrovni. V rámci členských štátov EÚ je národná legislatíva v tejto oblasti ovplyvnená platným právom EÚ, 
predovšetkým nariadením o schvaľovaní vozidiel, ktoré v článku 39 počíta s výnimkami pre nové technológie 
alebo koncepcie. Výrobca môže požiadať o typové schválenie EÚ pre typ vozidla, systému, komponentu alebo 
samostatnej technickej jednotky, ktorý zahŕňa nové technológie alebo nové koncepcie, ktoré sú nezlučiteľné s 
jedným alebo viacerými regulačnými aktmi uvedenými v prílohe II.20 Národné regulačné rámce tak ovplyvňujú 
právne akty spoločenstva ako už vyššie spomenuté vybrané smernice alebo nariadenia. 

Naprieč členskými štátmi EÚ neexistuje jednotná regulácia spôsobu testovania automatizovaných 
vozidiel. Rovnako si členské štáty upravujú vo vlastných právnych poriadkoch a právnych predpisoch spôsob, 
akým sa vôbec automatizované vozidlá či komponenty automatizovaných systémov dostanú na trh.  

Na vybraných právnych poriadkoch v kapitole 3 opisujeme spôsob, ako sa s testovaním autonómnych 
vozidiel vyrovnali krajiny ako Nemecko, Holandsko či Česká republika. 
 
3.2 Zodpovednosť za chyby a škody 

Dôležitým aplikačným problémom pri rozvoji automatizovanej a autonómnej dopravy je otázka 
zodpovednosti. Vo všeobecnej rovine je zodpovednosť následná povinnosť, ktorá vznikne subjektu, ktorý 
porušil primárnu povinnosť vyplývajúcu zo zákona alebo inej právnej skutočnosti, napríklad zmluvy.  

Na úrovni EÚ je zodpovednosť vo vzťahu k riadeniu motorových vozidiel riešená viacerými právnymi 
predpismi. Ide napríklad o smernicu o poistení zodpovednosti za škodu21 či o smernicu zodpovednosti za 

                                                 
18 EURÓPSKA ÚNIA: Smernica Rady zo 7. júla 2010 o rámci na zavedenie inteligentných dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy a 
na rozhrania s inými druhmi dopravy.  
Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010L0040&from=EN#d1e458-1-1 
19 EURÓPSKA KOMISIA: Na ceste k automatizovanej mobilite: stratégia EÚ pre mobilitu budúcnosti. Dostupné na: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0283 
20 EURÓPSKA ÚNIA: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o schvaľovaní motorových vozidiel a ich 
prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad 
trhom s nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a zrušuje smernica 2007/ /46/ES.  
Dostupné na: 
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0858&qid=1609334830285&from=EN 
21 EURÓPSKA ÚNIA: Smernica Európskeho parlamentu a Rady (ES) 2009/103/ES zo 16. septembra 2009 o poistení zodpovednosti za škodu 
spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a o kontrole plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti.  
Dostupné na: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0103&qid=1609678936200&from=SK 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010L0040&from=EN#d1e458-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0283
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0283
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0858&qid=1609334830285&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0103&qid=1609678936200&from=SK
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chybné výrobky22. Tieto zodpovednosti riešia aj právne poriadky členských krajín s dôrazom na dosiahnutie 
cieľov, ktoré deklarujú smernice EÚ. Členské štáty zabezpečia, že otázky týkajúce sa zodpovednosti súvisiace so 
zavedením a používaním aplikácií a služieb IDS, stanovených v špecifikáciách prijatých v súlade s článkom 6, sa 
riešia v súlade s právom Únie, predovšetkým smernicou Rady 85/374/EHS z 25. júla 1985 o aproximácii zákonov, 
iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov o zodpovednosti za chybné výrobky, ako aj 
príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi.23 

V súvislosti s určením zodpovednosti automatizovaných a autonómnych vozidiel Komisia EÚ navrhuje, 
aby boli takéto vozidla vybavené zariadením na zber údajov (takzvaný black box). Takéto zariadenie by malo 
pomôcť pri jednoznačnom určení zodpovedného v prípade nehody.  
 
3.3 Ochrana dát a kyberbezpečnosť 

Zber, vyhodnocovanie a výmena dát je kľúčová pre fungovanie inteligentných dopravných systémov 
(IDS). Rovnako sú dáta dôležité aj pre správne a efektívne fungovanie inteligentných systémov respektíve 
vozidiel, ako súčasti IDS. Zároveň je nevyhnutné nájsť správnu rovnováhu medzi výmenou verejných 
a súkromných údajov, umožnením spravodlivej a účinnej hospodárskej súťaže pre inovačné riešenia a ochranu 
údajov.24 Pravidlá ochrany osobných údajov však platia aj pre dáta zbierané vo vozidlách. Nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov je dobrým základom ďalších regulačných snáh na úrovni EÚ. 25 Zároveň je 
nariadenie záväzné pre členské štáty EÚ a odzrkadľuje sa v jednotlivých národných právnych poriadkoch.  

V súvislosti s rozvojom automatizovaného a autonómneho riadenia si Komisia uvedomuje aj 
vzrastajúcu hrozbu kybernetických útokov a priznáva, že aktuálne neexistuje „odvetvový prístup k ochrane 
vozidla pred kybernetickými útokmi“.26 Existuje však smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 
zo 6. júla 2016 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných 
systémov (ďalej smernica NIS).27 Ako v tejto súvislosti upozorňuje Jozef Andraško vo svojom článku Autonómne 
systémy – aktívum, hrozba, zraniteľnosť a riešenie kybernetickej bezpečnosti, „povinnosti vyplývajúce zo 
zákona o kybernetickej bezpečnosti a smernice NIS sa uplatňujú na prevádzkovateľov inteligentných dopravných 
systémov“.28 Členské štáty EÚ sú povinné implementovať smernicu NIS vo svojich právnych poriadkoch vo 
vzťahu k cieľom, ktoré smernica sleduje. 
 
3.4 Bezpečnosť 

Pojem bezpečnosť zahŕňa viacero oblastí. V tejto súvislosti tak hovoríme o bezpečnosti cestnej 
premávky, bezpečnosti vozidiel vo vzťahu k používateľom, ich okoliu a infraštruktúre. Tiež to znamená 
bezpečnosť komunikácie medzi vozidlami navzájom, medzi vozidlami a infraštruktúrou a z toho vyplývajúcu 
bezpečnosť a ochranu dát respektíve osobných údajov.  

Jedným z kľúčových právnych aktov EÚ v oblasti dopravy je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o schvaľovaní motorových vozidiel. Toto nariadenie sa vzťahuje na motorové 
vozidlá kategórií M a N a ich prípojné vozidlá kategórie O, ktoré sú určené na použitie na verejných komunikáciách, 
vrátane tých, ktoré sú navrhnuté a vyrobené v jednom alebo vo viacerých stupňoch, a na systémy, komponenty 

                                                 
22 EURÓPSKA ÚNIA: Smernica Európskeho parlamentu a Rady (ES) 1999/34/ES zo 10. mája1999 o ktorou sa dopĺňa smernica Rady 
85/374/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa zodpovednosti za chybné 
výrobky.  
Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:31999L0034&from=SK 
23 EURÓPSKA ÚNIA: Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016 o opatreniach na zabezpečenie vysokej 
spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov. Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L1148&qid=1609492366340&from=SK 
24 EURÓPSKA KOMISIA: Na ceste k automatizovanej mobilite: stratégia EÚ pre mobilitu budúcnosti. Dostupné na: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0283 
25 EURÓPSKY PARLAMENT: 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. Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/ALL/?uri=CELEX:32016R0679 
26 EURÓPSKA KOMISIA: Na ceste k automatizovanej mobilite: stratégia EÚ pre mobilitu budúcnosti. Dostupné na: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0283 
27 EURÓPSKA ÚNIA: Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016 o opatreniach na zabezpečenie vysokej 
spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov. Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L1148&qid=1609492366340&from=SK 
28 ANDRAŠKO, J.: Autonómne systémy – aktívum, hrozba, zraniteľnosť a riešenie kybernetickej bezpečnosti. In Zborník z medzinárodnej 
vedeckej konferencie: Vymožiteľnosť práva v digitálnej spoločnosti, 2019, s. 76. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:31999L0034&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L1148&qid=1609492366340&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L1148&qid=1609492366340&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0283
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0283
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0283
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0283
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L1148&qid=1609492366340&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L1148&qid=1609492366340&from=SK
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a samostatné technické jednotky, ako aj na časti a vybavenie navrhnuté a vyrobené pre takéto vozidlá a ich 
prípojné vozidlá.29  

Nariadenie definuje na úrovni spoločenstva všetky homologizačné a schvaľovacie procesy ako aj 
technické požiadavky pre vozidlá a jednotlivé súčiastky. Na trh spoločenstva sa nedostane žiadne vozidlo, ktoré 
by nesplnili požiadavky kladené nariadením. EÚ je prvým regiónom na svete, v ktorom sa kombinujú pravidlá 
schvaľovania vozidiel s pravidlami dohľadu nad trhom.30 

Nariadenie neobsahuje samostatnú časť o autonómnych či prepojených vozidlách. No v článku 39 
počíta s výnimkami pre nové technológie alebo koncepcie. Výrobca môže požiadať o typové schválenie EÚ pre 
typ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktorý zahŕňa nové technológie alebo 
nové koncepcie, ktoré sú nezlučiteľné s jedným alebo viacerými regulačnými aktmi uvedenými v prílohe II.31 Vyššie 
uvedené nariadenie je pre členské krajiny EÚ záväzné. 
 
4 AUTONÓMNE VOZIDLÁ VO VYBRANÝCH KRAJINÁCH 
 
4.1 Rámec určuje EÚ 

Prevádzka (nie len) autonómnych vozidiel podlieha komplexnej regulácii pri ich testovaní ako aj pri 
zavádzaní do bežnej prevádzky. A aj keď existujú globálne štandardizované vybrané definície, parametre 
systémov a pod., regulácia ako taká je naprieč právnymi poriadkami rôzna. Zavádzanie inteligentných 
dopravných systémov – ktoré sú predpokladom riadneho a bezpečného fungovania autonómnych vozidiel - 
považuje EÚ za oblasť hodnú koordinácie naprieč spoločenstvom. Ak sa majú automatizované až autonómne 
vozidlá stať bežnou súčasťou premávky, je nutné upraviť viacero zákonov a podzákonných predpisov naprieč 
právnymi poriadkami a medzinárodnými zmluvami týkajúcimi sa dopravy.  

Dnes dostupné vozidlá už môžeme považovať minimálne za pripojené vozidlá, takmer každý relevantný 
výrobca ponúka možnosť konkrétne vozidlo pripojiť na dostupné komunikačné siete. Či už pre potreby 
komunikácie vozidla so servisným strediskom výrobcu, alebo pre potreby aktualizácie softvéru a služieb 
dostupných v konkrétnom vozidle.  

Prepojené vozidlá idú o krok ďalej. Dokážu komunikovať medzi sebou alebo s prvkami infraštruktúry. 
Európska komisia očakáva, že element prepojenia v rámci inteligentných dopravných systémov prispeje 
k výraznému zlepšeniu bezpečnosti, efektívnosti dopravy a komfortu cestovania.  

Súčasťou koordinačných opatrení na úrovní EÚ je tak viacero strategických dokumentov, smerníc 
a nariadení, ktoré v závislosti od svojej záväznosti a priameho účinku vo členských krajinách koordinujú rozvoj 
a prevádzku (aj) inteligentných dopravných systémov32 či určujú pravidlá a podmienky schvaľovania 

                                                 
29 EURÓPSKA ÚNIA: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o schvaľovaní motorových vozidiel a ich 
prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad 
trhom s nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a zrušuje smernica 2007/ /46/ES.  
Dostupné na:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0858&qid=1609334830285&from=EN 
30 EURÓPSKA KOMISIA: Na ceste k automatizovanej mobilite: stratégia EÚ pre mobilitu budúcnosti. Dostupné na: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0283 
31 EURÓPSKA ÚNIA: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o schvaľovaní motorových vozidiel a ich 
prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad 
trhom s nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a zrušuje smernica 2007/ /46/ES. Dostupné na: 
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0858&qid=1609334830285&from=EN 
32 EURÓPSKA KOMISIA: Inteligentné dopravné systémy. Dostupné na: https://ec.europa.eu/transport/themes/its/c-its_en 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0858&qid=1609334830285&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0283
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0283
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0858&qid=1609334830285&from=EN
https://ec.europa.eu/transport/themes/its/c-its_en
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motorových vozidiel33, ochranu chodcov a ostatných účastníkov premávky34 a ochranu dát a osobných údajov35 
či kybernetickej bezpečnosti.36  

Špeciálnu zodpovednosť – ako jeden z aplikačných problémov pri testovaní a zavádzaní autonómnych 
vozidiel - národné legislatívy členských štátov až na výnimky neupravujú. Vo svojej správe Zodpovednosť pre 
Umelú inteligenciu37 tento stav konštatuje Expertná skupina Európskej komisie. Spomínanou výnimkou je 
Nemecko38. No zodpovednosť poznajú všetky právne poriadky a upravujú ju popri všeobecnej zodpovednosti 
za prípadné škody aj vo vzťahu k prevádzke motorových vozidiel či v rámci povinného zmluvného poistenia.39  
 
4.2 Nemecko 

Spolková republika Nemecko reguluje testovanie či prevádzku všetkých typov vozidiel na nemeckých 
cestách prostredníctvom nariadenia o Registrácii vozidiel v cestnej premávke40. Vozidlá s typovým povolením 
na prevádzku môžu výrobcovia ďalej prevádzkovať na základe tohto povolenia aj v prípade, ak na konkrétnom 
type vozidla došlo ku zmenám, od ktorých možno očakávať nebezpečenstvo pre ostatných účastníkov 
premávky. Platí to však iba pre už schválené typové vozidlá, ktoré smú byť použité iba na testovacie účely.  
 Nariadenie myslí aj na schvaľovanie výnimočných povolení či úpravu existujúcich povolení na prevádzku 
v prípade vozidiel, ktorých testované súčasti nie sú schválené podľa platných zákonov. Takéto výnimky 
schvaľuje podľa paragrafu 70 odseku 4 nariadenia o Registrácii vozidiel v cestnej premávke41 Spolkový úrad pre 
motorové vozidlá splnomocnený Spolkovým ministerstvom dopravy a digitálnych technológií. 
 O povolenie na prevádzku môžu žiadať výrobcovia automobilov ako aj výrobcovia jednotlivých 
systémov a komponentov automatizácie použitých v konkrétnom vozidle. O povolenie musí žiadať žiadateľ 
v konkrétnej spolkovej krajine, kde chce vozidlo testovať. Celoštátnu prevádzku môže prevádzkovateľ získať 
až po tom, ako príslušná spolková krajina zapojí do schvaľovacieho procesu spolkové úrady.42 
 
4.3 Holandsko 

Po získaní príslušných povolení od holandského Úradu pre motorové vozidlá (RDW) možno testovať 
automatizované vozidlá alebo systémy na podporu automatizovaného (až autonómneho) riadenia na všetkých 
verejných cestách. Podľa druhu cesty – teda či ide o diaľnicu, cesty prvých a druhých tried alebo infraštruktúru 
v mestách – potrebuje prevádzkovateľ testovaného vozidla aj povolenie príslušného prevádzkovateľa cesty.43  

Holandská vláda priznáva, že automatizované vozidlá a súvisiace technológie sú novinkou a preto je 
ťažké súvisiace procesy štandardizovať. Výnimky sa budú udeľovať prípad od prípadu tak, aby zaručili dostatočnú 

                                                 
33 EURÓPSKA ÚNIA: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o schvaľovaní motorových vozidiel a ich 
prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad 
trhom s nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a zrušuje smernica 2007/ /46/ES. Dostupné na: 
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0858&qid=1609334830285&from=EN 
34 EURÓPSKA ÚNIA: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 79/2009 zo 14. januára 2009 o typovom schvaľovaní motorových 
vozidiel s ohľadom na ochranu chodcov a iných zraniteľných účastníkov cestnej premávky, o zmene a doplnení smernice 2007/46/ES a o 
zrušení smerníc 2003/102/ES a 2005/66/ES. Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0078&from=SK 
35 EURÓPSKY PARLAMENT: 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. Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/ALL/?uri=CELEX:32016R0679 
36 EURÓPSKA ÚNIA: Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016 o opatreniach na zabezpečenie vysokej 
spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov. Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L1148&qid=1609492366340&from=SK 
37 EURÓPSKA ÚNIA: Zodpovednosť pre Umelú inteligenciu a ostatné vznikajúce digitálne technológie. Dostupné na: 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-commission-staff-working-document-liability-emerging-digital-
technologies 
38 Viac v kapitole 3.2 
39 Zákon č. 381/2001 o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 
40 Nariadenie o Registrácii vozidiel v cestnej premávke: Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung. Dostupný na: https://www.gesetze-im-
internet.de/stvzo_2012/BJNR067910012.html 
41 Nariadenie o Registrácii vozidiel v cestnej premávke: Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung. Dostupný na: https://www.gesetze-im-
internet.de/stvzo_2012/BJNR067910012.html 
42 Connected Automated Driving.  
Dostupné na: https://knowledge-base.connectedautomateddriving.eu/regulation-and-policies/national-level/eu/germany/ 
43 Connected Automated Driving.  
Dostupné na: https://knowledge-base.connectedautomateddriving.eu/regulation-and-policies/national-level/eu/netherlands/ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0858&qid=1609334830285&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0078&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0078&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L1148&qid=1609492366340&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L1148&qid=1609492366340&from=SK
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-commission-staff-working-document-liability-emerging-digital-technologies
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-commission-staff-working-document-liability-emerging-digital-technologies
https://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/BJNR067910012.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/BJNR067910012.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/BJNR067910012.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/BJNR067910012.html
https://knowledge-base.connectedautomateddriving.eu/regulation-and-policies/national-level/eu/germany/
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bezpečnosť. Na zváženie sú čas, miesto, typ cesty, schopnosti vodičov, interakcia s ostatnými účastníkmi 
premávky, potreba dodatočného poistenia a iné.44 

Od júla 2019 platí v Holandsku zákon, ktorý umožňuje využívanie samojazdiacich automobilov na 
experimentálne účely45. Tento zákon umožňuje testovať automatizované (až autonómne) vozidlá bez vodiča 
na palube vozidla. Stačí, ak vodič ovláda vozidlo vzdialene. Povolenia na takéto testovania tiež udeľuje Úrad 
pre motorové vozidlá. Samotný schvaľovací proces prebieha v súčinnosti s Ministerstvom infraštruktúry 
a manažmentu vôd.46  

Ministerstvo zváži, na ktoré normy a regulácie zákona o cestnej premávke treba udeliť žiadateľovi 
výnimku. Úrad pre motorové vozidlá posudzuje technické vlastnosti vozidla s cieľom zabezpečiť bezpečnosť 
premávky. Schválené vozidlo dostane špeciálnu štátnu poznávaciu značku.  

 
4.4 Česká republika 

Podobne ako v Nemecku alebo Holandsku aj v Českej republike rozvíja oblasť automatizovaných 
vozidiel Ministerstvo dopravy ČR. Vytvorenie Katalógu testovacích okruhov pre autonómne vozidlá47 
predstavuje zásadný praktický posun v tejto oblasti. Katalóg je tvorený dvoma oblasťami v celovej dĺžke viac 
ako 1 500 kilometrov infraštruktúry. Katalóg zahŕňa aj mestské oblasti ako Prahu, Ústí nad Labem, Brno či Zlín 
a po registrácii je dostupný pre všetkých záujemcov bezplatne.  

Ako priznáva Ministerstvo dopravy ČR, zavádzanie automatizovaného riadenia vozidiel do praxe však 
naráža na nepripravenosť legislatívy. Existujúce právne predpisy ČR neumožňujú plošné zavedenie autonómnych 
vozidiel do praxe. Stanovujú totiž, že o vozidle musí byť osoba, ktorá ovláda príslušné riadiace prvky vozidla. Je tak 
zohľadnený iba fyzický účastník diaľničnej premávky, a nie zariadenie, ktoré nie je ovládané človekom.48  

Akční plán autonomního řízení ČR si dáva za cieľ vypracovať taký legislatívny rámec, ktorý nebude brániť 
rozvoju autonómnej dopravy a v ktorom budú presne definované práva a povinnosti nie len účastníkov cestnej 
premávky, ale aj majiteľov či prevádzkovateľov autonómnych vozidiel či infraštruktúry. Dôležitá je aj technická 
definícia a legislatívne zakotvenie rôznej úrovne automatizácie a príslušná zodpovednosť.  

Pre potreby bezproblémovej prevádzky automatizovaných až autonómnych vozidiel na českých 
cestách predpokladá Akční plán autonomního řízení ČR potrebu novelizovať desiatku zákonov a podzákonných 
predpisov. Ide napríklad o zákon o premávke na pozemných komunikáciách, zákon o ochrane osobných 
údajov, občiansky zákonník či zákon o kybernetickej bezpečnosti. Vzhľadom na rozsiahle úpravy by sa to malo 
stať v období 2021 až 2027.  

Dnes sú v ČR v bežnej prevádzke vozidlá, ktoré dosahujú najviac druhú úroveň automatizácie podľa 
SAE. Tieto vozidlá a ich systémy však musia byť podľa platných pravidiel plne homologizované. To je aj prvým 
predpokladom možnosti testovania nových vozidiel či systémov automatizácie. Ak žiadateľ získa špeciálne 
povolenie a registráciu, môže takéto vozidlo prevádzkovať výhradne za testovacím účelom. Musí však zabezpečiť, 
že takáto prevádzka nebude ohrozovať premávku, prostredie a životy. Tiež musí o priebehu testovania viesť 
podrobné záznamy. Predpokladom testovania je poistenie zodpovednosti pre prípad škody. Testovacie vozidlo má 
špeciálne poznávacie značky.49 Príslušným orgánom je Ministerstvo dopravy ČR. 
 
 
 
5 ZÁVER 

                                                 
44 Holandská vláda. Mobilita, verejná doprava a bezpečnosť. Dostupné na: https://www.government.nl/topics/mobility-public-transport-
and-road-safety/self-driving-vehicles 
45 Holandský parlament. Zákon o Experimentálnom využívaní samojazdiacich automobilov. Dostupné na: 
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34838_experimenteerwet 
46 Holandský Úrad pre motorové vozidlá (RDW). Dostupné na: https://www.rdw.nl/zakelijk/nieuws/2019/experimenteerwet-voor-
zelfrijdende-voertuigen-van-kracht 
47 Katalóg testovacích okruhov pre autonómne vozidlá. Dostupné na: 
 https://testovacioblasti.autonomne.cz/prihlaseni/?_fid=eihj 
48 Ministerstvo dopravy ČR. Akční plán autonomního řízení. Dostupné na: https://www.komora.cz/legislation/14-19-akcni-plan-
autonomniho-rizeni-t-8-2-2019/ 
49 Connected Automated Driving. Dostupné na: https://knowledge-base.connectedautomateddriving.eu/regulation-and-
policies/national-level/eu/czech-republic/ 
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Rozvoj autonómnej dopravy sledujeme na zariadeniach vybavených inteligentnými asistentami, 
senzormi a softvérom takmer v priamom prenose. Automobilová doprava sa dostáva postupne tam, kam za 
pár rokov dospeli bežne dostupné telefóny. Sú plné softvéru, asistentov s rôznou úrovňou autonómnosti, 
komunikujú navzájom a so svojim okolím.  

Očakávania od novej technológie sú preto veľké – rýchlejšia, lacnejšia, bezpečnejšia a environmentálne 
udržateľná doprava osôb a tovaru. Pre naplnenie týchto očakávaní sa právo a všeobecne regulácia už pomerne 
efektívne vysporadúva s viacerými aplikačnými problémami. Ide predovšetkým o bezpečnosť, ochranu dát 
a zodpovednosť.  

Súčasné právne predpisy na úrovni EÚ týkajúce schvaľovaniu vozidiel vyhovujú zámeru rozvíjať 
a rozširovať oblasť automatizovaných, autonómnych a prepojených vozidiel. Smernicu o typovom schvaľovaní 
vozidiel musia implementovať v rozsahu naplnenia jej cieľov aj členské štáty.  

Unijná a odvodená národná legislatíva už existuje aj v oblasti ochrany dát a kybernetickej bezpečnosti. 
Aj keď príslušná legislatíva nebola prijímaná výhradne pre potreby autonómnych vozidiel, účinne reguluje 
dôležitú súčasť – zber a prácu s dátami a ochranu komunikačnej a dátovej infraštruktúry. Aj tieto smernice sú 
s ohľadom na dosiahnutie ich cieľa implementované v národných právnych poriadkoch.  

Rovnako účinne je regulovaná na úrovni EÚ aj národnej úrovni oblasť zodpovednosti či  zodpovednosti 
za chybné výrobky a poistenie.  

Vzhľadom na vyššie uvedené zostáva pre Slovensko aplikačným problémom zdanlivo  samotné 
testovanie a zavádzanie autonómnych vozidiel. V krajine s takmer najvyšším počtom vyrobených automobilov 
na obyvateľa na svete nemôže byť právna úprava testovania a zavádzania autonómnych vozidiel právny 
problém. Pre najlepšie skúsenosti z celého sveta stačí zákonodarcom zaklopať na dvere hociktorej fabriky, 
ktorej materská spoločnosť pôsobí na celom svete. Ako krajinná inšpirácia môže poslúžiť Holandsko so svojim 
otvoreným postojom k testovaniu na všetkých verejných komunikáciách. Bezpečnosť takéhoto testovania 
zabezpečuje dôslednosť regulácie subjektov, ktoré a za akých podmienok môžu testovať.  

Testovanie a zavádzanie autonómnych vozidiel však musíme vnímať v celom kontexte od výskumu 
a vývoja cez výrobu až po aplikáciu. Právna regulácia by tak mal smerovať k podpore rozvoja celého prostredia, 
v ktorom vznikajú životaschopné inovatívne riešenia. Vytvorenie obmedzených testovacích úsekov - ako sa 
deje vo viacerých krajinách - na diaľniciach a iných dopravných komunikáciách nestačí. 
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ZÁKONNÉ ZASTÚPENIE PODNIKATEĽA V PRÁVNYCH VZŤAHOCH1 
 

Patrícia Vassová 
 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 
 
Abstract: The aim of the work is to provide the reader with a picture and how we perceive the legal 
representation of the entrepreneur. The concept of entrepreneurial conduct forms a chapter following the 
introduction and represents an entry into issues in which we analyze the legal representation of the 
entrepreneur and explain which represents the direct and indirect action of the entrepreneur. This chapter 
describes the overrun the powers of the statutory body and whether it is possible to limit the powers of the 
statutory body. On the the following chapter deals with the general examination, the chapter in question 
describes to whom a power of attorney may be granted as it arises and what is the difference between the 
position of procurator and position of the statutory body of the company, also describes the issue of collective 
direct power of attorney and collective indirect power of attorney. Another big topic is the topic that concerns 
the provision of § 15 of the Commercial Code, which describes the company authorization and provisions of § 
16 of the Commercial Code, within which the given fiction is legal a representative whom we consider to be any 
person acting in the business premises of the entrepreneur. The last chapter, which is the core of the work, 
deals with two judgments, the first case concerns issues of the authorization of a member of the Supervisory 
Board to bind the company and the other the case law addresses the question of whether one person may act 
as a member of a statutory body and a "non-statutory" position as a director of the company. The conclusion 
of the thesis contains a summary of the issue, our views and how things related to the issue are used in practice. 
 
Abstrakt: Cieľom práce je poskytnúť čitateľovi obraz a ako vnímame zákonné zastúpenie podnikateľa. Pojem 
konanie podnikateľa tvorí kapitolu nasledujúcu po úvode a predstavuje vstup do problematiky, v rámci ktorej 
analyzujeme zákonné zastúpenie podnikateľa a vysvetľujeme čo predstavuje priame a nepriame konanie 
podnikateľa. Táto kapitola opisuje prekročenie pôsobnosti štatutárneho orgánu, a či je možné obmedziť 
pôsobnosť štatutárneho orgánu. Na ňu nadväzujúca kapitola sa venuje všeobecne prokúre, predmetná kapitola 
opisuje komu môže byť udelená prokúra, ako vzniká a aký je rozdiel medzi postavením prokuristu a postavením 
štatutárneho orgánu spoločnosti, zároveň opisuje problematiku kolektívnej priamej prokúry a kolektívnej 
nepriamej prokúry. Ďalším veľkým okruhom je téma, ktorá sa týka ustanovenia § 15 Obchodného zákonníka, 
ktorá opisuje podnikové zmocnenie a ustanovenia § 16 Obchodného zákonníka, v rámci ktorého je daná fikcia 
zákonného zástupcu, za ktorého považujeme každú osobu, ktorá koná v prevádzkarni podnikateľa. Posledná 
kapitola, ktorá je jadrom práce sa venuje dvom judikátom, prvý judikát sa dotýka problematiky oprávnenia 
člena dozornej rady zaväzovať obchodnú spoločnosť a druhý judikát sa venuje otázke, či môže jedna osoba 
vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu a „neštatutárnu“ pracovnú funkciu v pozícii riaditeľa spoločnosti. 
Záver práce obsahuje zhrnutie problematiky, naše názory a ako sú veci týkajúce sa danej problematiky 
využívané v praxi. 
 
Key words: Entrepreneur 's proceedings, representation, statutory body, power of attorney, company 
authorization, proceedings in the establishment, supervisory board. 
 
Kľúčové slová: Konanie podnikateľa, zastúpenie, štatutárny orgán, prokúra, podnikové zmocnenie, konanie v 
prevádzkarni, dozorná rada. 
 
1 ÚVOD 

Témou práce je riešenie otázky zákonného zastúpenia podnikateľa, v rámci ktorej sa prvá kapitola 
venuje konaniu podnikateľa a konceptom priameho a nepriameho konania, podrobne sa venuje analýze 
priameho konania v mene spoločnosti - konanie prostredníctvom štatutárneho orgánu - jeho právam a 
povinnostiam, ktoré musí dodržiavať. Opisuje aké sú oprávnenia štatutárnych orgánov nad rámec ich 
vymedzenia v zákone č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „Občianskom zákonníku“) a aká je 

                                                 
1 Tento príspevok bol prezentovaný ako študentská vedecká odborná práca v rámci XII. ročníku ŠVOČ na PraF UK. Konzultantom 
práce ŠVOČ bola JUDr. Barbora Grambličková, PhD., LL.M. 
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pôsobnosť štatutárneho orgánu pri tvorbe vôle právnickej osoby. Táto práca sa v nasledujúcich kapitolách 
venuje nepriamemu konaniu podnikateľa s osobitným akcentom na prokúru, podnikovému zmocneniu a 
konaniu v prevádzkarni. Napriek tomu, že k problematike nepriameho konania podnikateľa nemáme 
rozsiahlu judikatúru v ostatných rokoch pribudli dva zaujímavé judikáty a to: prvý judikát Najvyššieho súdu 
Slovenskej republiky zo dňa 27. novembra 2019, sp. zn. 3Obdo/57/2019, ktorý riešil,- oprávnenie členov 
dozornej rady zaväzovať vlastnými úkonmi akciovú spoločnosť, a druhý judikát Najvyššieho súdu Slovenskej 
republiky zo dňa 15. októbra 2018, sp. zn. 3Obdo/24/2018, ktorý riešil, či môže jedna osoba vykonávať funkciu 
člena štatutárneho orgánu a „neštatutárnu“ pracovnú funkciu v pozícii riaditeľa spoločnosti. 

Z vyššie načrtnutej štruktúry práce vyplývajú nasledovné výskumné otázky, ktoré boli vodítkom pri 
spracovaní témy: 

1. Môže dozorná rada svojím konaním zaväzovať spoločnosť, keďže členovia dozornej 
rady, nie sú považované za osoby, ktoré by boli pri prevádzkovaní podniku poverené 
určitou činnosťou? 

2. Môže osoba vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu a funkciu riaditeľa 
v spoločnosti? 

3. Je súčasná úprava zákonného zastúpenia podnikateľa, najmä s ohľadom na zákonné 
zastúpenie,- prostredníctvom podnikového zmocnenia dostatočná tým, že sa Najvyšší 
súd Slovenskej republiky musel touto otázkou zaoberať v ostatnom období v dvoch 
rozhodnutiach? 

Práca bola spracovaná predovšetkým s použitím domácej akademickej spisby, tak v podobe 
komentárov ako aj odborných a vedeckých článkov. Pri práci sme použili prevažne analyticko-syntetickú 
metódu spracovania témy. Nosným bodom práce bolo spracovanie konceptu konania podnikateľa so 
zameraním na nepriame konanie. Nadobudnuté teoretické poznatky sme aplikovali pri analýze dvoch 
rozhodnutí Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktoré nám pomohli zodpovedať naše výskumné otázky. 
 
2 PODNIKATEĽ A KONANIE PODNIKATEĽA 
 
2.1 Podnikateľ 

Podnikateľom podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“) 
je a) osoba zapísaná v obchodnom registri, to sú právnické osoby zapísané v Obchodnom registri Slovenskej 
republiky na základe § 27, b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, teda živnostník, 
c) ďalej osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, 
teda rôzne slobodné povolania ako napríklad advokát a d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku 
výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.2 

Konanie podnikateľa je vykonávanie právnych úkonov pri podnikateľskej činnosti pod obchodným 
menom podnikateľa a tento pojem je upravený v § 13 Obchodného zákonníka.3Fyzická osoba sa môže stať 
podnikateľom po nadobudnutí úplnej spôsobilosti na právne úkony, a ak je podnikateľ fyzická osoba, tak 
môže konať osobne alebo za neho koná zástupca. Podnikateľ, ktorý je právnickou osobou koná štatutárnym 
orgánom alebo za ňu koná zástupca. Ustanovenia Obchodného zákonníka o jednotlivých obchodných 
spoločnostiach a o družstve určujú štatutárny orgán, ktorého konanie je konaním podnikateľa.4 Moderné 
obchodné právo je chápané subjektívne, ide o právo obchodníkov, o zvláštny právny režim, ktorému 
podlieha určitá špecificky vymedzená kategória osôb ako sú obchodníci, profesionáli, podnikatelia. 

Právnická osoba nevytvára svoju vôľu sama, je pre ňu typický kolektívny spôsob tvorby vôle 
prostredníctvom fyzických osôb, ktoré sú na to právom povolané.5 Vôľa podnikateľa je predpokladom 
vzniku aj zákonného zastúpenia, osobitne sa však nepreukazuje, implicitne je obsiahnutá v konkrétnej forme 
zákonného zastúpenia. Konanie právnickej osoby má svoj súkromnoprávny základ v Občianskom zákonníku 
a vychádza z úpravy de lege lata z tzv. teórie reality právnických osôb. Právnické osoby majú podľa tejto 

                                                 
2 Ustanovenie § 2 ods. 2 - § 27 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 
3 Patakyová, M. In: Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 5. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2017, (§ 13), s. 53 – 60, 
navštívené dňa: 28.12.2020. 
4 Ustanovenie § 6 ods. 1 zákona č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).  
5 Majling, J. Konanie podnikateľa, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 22.09.2013, prípustné cez: 
https://zakony.judikaty.info/, navštívené dňa: 05.01.2021. 
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základnej úpravy spôsobilosť mať práva a povinnosti, teda právnu subjektivitu a majú takisto spôsobilosť 
nadobúdať práva a povinnosti, teda spôsobilosť na právne úkony.6 V právnom poriadku platnom na území 
Slovenskej republiky sa uplatňuje princíp priameho konania štatutárneho orgánu, ktoré je považované za 
konanie právnickej osoby. Podľa Lukáčku Pelikánová výslovne uvádza, že: „...štatutárny orgán je súčasťou 
právnickej osoby, nejedná ako odlišný právny subjekt...“, preto sa na konanie štatutárnych orgánov nevzťahujú 
ustanovenia § 22 a nasl. Občianskeho zákonníka.7 Takéto ponímanie štatutárneho orgánu je do istej miery 
odlišné od jeho vnímania zavedeného v Spolkovej republike Nemecko.8 K tomuto je však potrebné dodať, 
že v prípade nemeckej úpravy nejde o „klasické“ zastúpenie tak, ako ho pozná právny poriadok Slovenskej 
republiky, ale o osobitný druh zastúpenia, ktoré je odlišné od zmluvného resp. iných druhov zákonného 
zastúpenia (napríklad vedúci organizačnej zložky, poverený zamestnanec a pod.).9 
 
2.1.1 Priame konanie – štatutárny orgán 

Oprávnenie štatutárnych orgánov, nad rámec ich vymedzenia v Občianskom zákonníku, dopĺňa pri 
jednotlivých druhoch obchodných spoločností a družstva o pôsobnosť v otázke tvorby vôle spoločnosti. Táto 
pôsobnosť sa označuje ako obchodné vedenie právnickej osoby a má väzbu na rozhodovanie v otázkach 
riadenia podniku podnikateľa, teda spoločnosti alebo družstva, teda len v uvedenom kontexte je 
interpretovateľné ustanovenie § 13 ods. 3 Obchodného zákonníka a to tak, že prejav vôle právnickej osoby 
bude právne relevantný vždy, kým sa neprekročí pôsobnosť štatutárneho orgánu konať v mene podnikateľa. 
Právnická osoba – podnikateľ vzhľadom na svoju podstatu nevie navonok prejaviť svoju spôsobilosť na 
právne úkony vo všetkých veciach inak, ako konaním štatutárneho orgánu.10 Konanie štatutárnych orgánov 
sa považuje za vlastné konanie právnickej osoby a z toho dôvodu sa na konanie štatutárnych orgánov 
nevzťahujú11 ustanovenia Občianskeho zákonníka o zastúpení, pri ktorom konajúca osoba koná v mene 
zastúpeného.12 Obchodný zákonník zároveň vo vzťahu k tvorbe vôle podnikateľa a jej prejavu navonok 
dopĺňa pravidlo, že spoločnosť nebude zaväzovať právny úkon, ktorým štatutárny orgán prekročil svoju 
pôsobnosť zákonom obmedzenú, teda nie stanovami, spoločenskou zmluvou a pod. Štatutárny orgán musí 
všeobecné podmienky podľa § 6 ods. 1 zákon 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (ďalej len 
„živnostenský zákon“) a spĺňať jej štatutárny orgán. Odsek 1 nám hovorí, že všeobecnými podmienkami 
prevádzkovania živnosti fyzickými osobami sú dosiahnutie veku 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a 
bezúhonnosť.13 

V praxi sa ako problematickejšia javí interpretácia druhej časti normy nachádzajúcej sa v § 13 ods. 3 
Obchodného zákonníka, ktorá pojednáva o prekročení oprávnenia štatutárneho orgánu konať, ktorú 
tomuto orgánu zákon umožňuje zveriť. Sme toho názoru, že pod túto normu sa môže subsumovať 
pôsobnosť, ktorú štatutárny orgán v špecifických vzťahoch medzi orgánmi podnikateľa pri tvorbe vôle 
podnikateľa nemá, ale môže ju získať, ak sa v § 13 ods. 3 Obchodného zákonníka ustanovuje pôsobnosť 
štatutárneho orgánu aj pri tvorbe vôle podnikateľa. Ustanovenie § 13 ods. 4 vyjadruje v plnej zhode so 
všeobecnou úpravou v Občianskom zákonníku v § 20 ods. 1 tú skutočnosť, že obmedzenie oprávnenia 
štatutárneho orgánu konať v mene podnikateľa nie je účinné navonok, a to ani v prípade zverejnenia tohto 
obmedzenia.14 Konateľské oprávnenie štatutárneho orgánu je obmedzené len rozsahom právnej 

                                                 
6 Patakyová, M. In: Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 5. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2017, (§ 13), s. 53 – 60, 
navštívené dňa: 28.12.2020. 
7 Lukáčka, P. Spoločné konanie v spoločnosti s ručením obmedzeným, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 
21.09.2013, prístupné cez: https://zakony.judikaty.info/, navštívené dňa: 05.01.2021. 
8 Poznámka: Ustanovenie § 35 ods. 1 Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) je konanie konateľa s.r.o. 
vnímané ako istý druh zastúpenia, ktoré je možné odvodzovať zo znenia tohto ustanovenia, v ktorom sa uvádza, že: „....spoločnosť je 
zastúpená svojimi konateľmi “. 
9 Lukáčka, P. Spoločné konanie v spoločnosti s ručením obmedzeným, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 
21.09.2013, prístupné cez: https://zakony.judikaty.info/, navštívené dňa: 07.01.2021. 
10 Patakyová, M. In: Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 5. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2017, (§ 13), s. 53 – 60, 
navštívené dňa: 27.12.2020. 
11 Majling, J. Konanie podnikateľa, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 22.09.2013, prístupné cez: 
https://zakony.judikaty.info/, navštívené dňa: 08.01.2021. 
12 Pozri § 22 a nasl. Občianskeho zákonníka. 
13 Ustanovenie § 6 ods. 3 zákona č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon). 
14 Patakyová, M. In: Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 5. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2017, (§ 13), s. 53 – 60, 
navštívené dňa: 26.12.2020. 
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subjektivity, a nie rozsahom predmetu podnikania.15 Ak však takéto konanie bude v rozpore so zákonom 
tak, bude neplatné podľa § 39 Občianskeho zákonníka. Explicitná právna úprava preferuje zákaz obmedzení 
štatutárnych orgánov v konaniach navonok pred účinkami materiálnej publicity, ako to vyplýva z § 27 ods. 3 
Obchodného zákonníka. Podnikateľ zaviazaný z úkonu vykonaného štatutárnym orgánom, ktorý bol 
vykonaný v rozpore s internými pokynmi, bude mať právo na náhradu škody od štatutárneho orgánu, 
prípadne zmluvnej pokuty v závislosti od ustanovení zmluvy o výkone funkcie.16 

Nemožno odvodiť všeobecnú povinnosť konajúcich strán, aby prezerali zakladateľské dokumenty 
podnikateľov – právnických osôb uložených v zbierkach listín obchodného registra. Pôsobnosť štatutárneho 
orgánu možno vymedziť aj v negatívnom zmysle tak, že štatutárny orgán nie je oprávnený konať v mene 
právnickej osoby vo veciach, na ktoré nie je právnická osoba vôbec spôsobilá a taktiež štatutárny orgán 
nemôže robiť úkony, ktoré patria do obligatórnej pôsobnosti iného orgánu právnickej osoby.17  Druhá veta § 
20 ods. 2 Občianskeho zákonníka počíta so situáciou, že ak iní pracovníci alebo členovia konajúci za 
právnickú osobu prekročia svoje oprávnenie, vznikajú práva a povinnosti právnickej osobe a vzniknú jej, len 
pokiaľ sa právny úkon týka predmetu činnosti právnickej osoby a len vtedy, ak ide o prekročenie, o ktorom 
druhý účastník nemohol vedieť a exces prichádza do úvahy len v prípade osôb uvedených v predchádzajúcej 
vete, len zriedkavo u štatutárneho orgánu, teda ak sú oprávnenia štatutárneho orgánu presne vymedzené 
zákonom.18 Konanie právnickej osoby jej štatutárnym orgánom sa prejaví tým, že podpisy konajúcich členov 
štatutárneho orgánu sú pripojené na zmluve, teda na zmluve k obchodnému menu podnikateľa.19 
Osobitnou problematikou, ktorá sa dotýka spôsobu konania v mene spoločnosti s ručením obmedzeným je 
aplikácia tzv. pravidla štyroch očí. Jedná sa o pomerne bežne využívaný postup, pri ktorom je spôsob 
konania v mene spoločnosti upravený tak, že jednotliví konatelia môžu konať len spoločne. Tento spôsob 
konania je po administratívno-technickej stránke náročnejší a jeho hlavným cieľom je zabezpečenie vyššej 
miery kontroly konania konateľov, vzhľadom na to, že pri realizácii právneho úkonu v mene spoločnosti sa 
vyžaduje faktický súhlas viacerých osôb.20 

Spôsobilosť právnických osôb nadobúdať vlastnými úkonmi práva a povinnosti môže byť 
obmedzená len zákonom, z čoho vyplýva, že v slovenskom právnom poriadku sa neaplikuje doktrína ultra 
vires, ktorá viazala platnosť právnych úkonov na predmet činnosti vymedzený v zakladateľských 
dokumentoch.21 Z právnej úpravy de lege lata vyplýva záver, že aj pri prekročení predmetu činnosti určeného 
v zakladateľských dokumentoch budú právne úkony právnické osoby zaväzovať, pokiaľ neporušia zákaz 
vyplývajúci z osobitných právnych predpisov, ktorý Obchodný zákonník aj výslovne ustanovuje.22 
Obmedzenia podnikateľov nadobúdať svojimi právnymi úkonmi práva a povinnosti vyplývajú implicitne 
predovšetkým z povahy právnických osôb samotných, to znamená ako osôb odlišných od osôb 
prirodzených. Občiansky zákonník označuje osoby, ktoré sú oprávnené konať v mene právnickej osoby vo 
všetkých veciach, to je vo vymedzení spôsobilosti na právne úkony s vyššie vymedzenými odchýlkami, konať 
priamo v mene právnickej osoby ako štatutárny orgán. Tento pojem, ktorý je v zmysle § 20 ods. 1 
Občianskeho zákonníka legislatívnou skratkou vymedzenou v Občianskom zákonníku, preberá Obchodný 
zákonník v dikcii § 13 ods. 1, 2. Oprávnenie konať navonok v mene spoločnosti, s tým, že pri jednotlivých 
druhoch obchodných spoločností a družstva špecifikuje označenie štatutárneho orgánu, vymedzuje jeho 
podstatu ako kolektívneho alebo individuálneho orgánu.23 Štatutárny orgán právnickej osoby má tzv. 
všeobecné konateľské oprávnenie, ktoré je možné identifikovať na základe zakladateľského dokumentu, 

                                                 
15 Lukáčka, P. Spoločné konanie v spoločnosti s ručením obmedzeným, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 
21.09.2013, prístupné cez: https://zakony.judikaty.info/, navštívené dňa: 02.01.2021. 
16 Porovnaj § 20 ods. 1 Občianskeho zákonníka. 
17 Deák, M. Zastúpenie podnikateľa v obchodných vzťahoch, 1. vydanie, Bratislava: C. H. Beck, 2016, s. 225 – 245, navštívené dňa: 
28.12.2020. 
18 Majling, J. Konanie podnikateľa, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 22.09.2013, prístupné cez: 
https://zakony.judikaty.info/, navštívené dňa: 04.01.2021. 
19 Deák, M. Zastúpenie podnikateľa v obchodných vzťahoch, Bratislava: C. H. Beck, 1. vydanie, 2016, s. 225 – 245, navštívené dňa: 
10.01.2020. 
20 Lukáčka, P. Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 21.09.2013, prístupné cez: https://zakony.judikaty.info/, 
navštívené dňa: 12.01.2021. 
21 Patakyová, M. In: Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 5. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2017, (§ 13), s. 53 – 60, 
navštívené dňa: 29.12.2020. 
22 Porovnaj komentár k § 3 a § 13 ods. 3 prvá časť vety. 
23 Napr. uzavretie manželstva, osvojenie, zriadenie závetu. 
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znenia ustanovení Obchodného zákonníka (§13, § 85, § 133, § 191, 220zc).24 Z § 133 Obchodného zákonníka je 
zrejmé, že spoločnosť s ručením obmedzeným koná prostredníctvom konateľa ako štatutárneho orgánu 
spoločnosti a zároveň je v predmetnom ustanovení uvedené, že spoločenská zmluva môže určiť spôsob 
konania spoločnosti resp. jej konateľov, ak je v spoločnosti konateľov viac.25 Možnosti, ktoré sa v tejto 
súvislosti ponúkajú je viacero a v zásade je možné tento spôsob konania spoločnosti takpovediac „našiť' na 
mieru individuálnym požiadavkám.26 
 
2.1.2 Nepriame konanie – zastúpenie 

Zastúpenie je všeobecný inštitút práva, ktorého podstata spočíva v oprávnení konať za iného v jeho 
mene.27 Obchodný zákonník rozoberajúci problematiku konania podnikateľa rozoznáva tri prípady 
zákonného zastúpenia podnikateľa: 1. zákonné zastúpenie podnikateľa podľa § 13 ods. 5 Obchodného 
zákonníka, ďalej 2. zákonné zastúpenie podnikateľa osobami, ktoré boli pri prevádzkovaní podniku poverené 
určitou činnosťou podľa § 15 Obchodného zákonníka a posledné 3. zákonné zastúpenie podnikateľa 
nesplnomocnenou osobou v prevádzkarni podnikateľa podľa § 16 Obchodného zákonníka. Súčasne je v 
uvedenom diele Obchodného zákonníka upravená obchodnoprávna forma zmluvného zastúpenia, tradičné 
zvláštne obchodné plnomocenstvo, teda prokúra.28 Pod zákonným zastúpením rozumieme vznik 
oprávnenia konať za podnikateľa v dôsledku inej právnej skutočnosti ako preukázania prejavu vôle 
splnomocniteľa vo vzťahu k tretím osobám podľa § 23 Občianskeho zákonníka.29 V nasledujúcom texte sa 
budeme venovať prokúre ako špeciálnemu zmluvnému zastúpeniu a zákonnému zastúpeniu v podobe 
podnikového zmocnenia  a konania v prevádzkarni. 
 
3 PROKÚRA 

V § 14 ods. 1 Obchodného zákonníka je ustanovený špeciálny druh zastúpenia podnikateľa, a to 
prokúra, pričom prokúrou splnomocňuje podnikateľ prokuristu na všetky právne úkony, ku ktorým 
dochádza pri prevádzke podniku.30 Prokúra nie je zákonným splnomocnením, keďže prokúrou sa 
prokuristovi prepožičiava zákonom upravená schopnosť zastupovať podnikateľa, pričom vnútorný vzťah 
prokuristu a podnikateľa môže byť založený na zmluve rôzneho druhu, najčastejšie napríklad mandátnou 
zmluvou resp. zmluvou o obstaraní veci.31 Prokúra predstavuje zvláštny prípad zmluvného zastúpenia 
podnikateľa typický pre obchodné vzťahy a z hľadiska rozsahu zastupiteľského oprávnenia, ktoré prokurista 
udelením prokúry a následným zápisom tejto skutočnosti v obchodnom registri nadobúda, sa v literatúre 
možno stretnúť s ponímaním tohto druhu zastúpenia podnikateľa ako najširšej formy zastúpenia 
podnikateľa. 

Prevádzka podniku je vecným obmedzením obsahu prokúry a z tohto ustanovenia vyplýva, že má ísť 
o stav riadnej prevádzky podniku, to znamená, že nie o stav likvidácie spoločnosti a pod.32 V prokúre sú 
obsiahnuté všetky osobitné plné moci, ktoré sú pri prevádzke podniku potrebné, aj keď osobitný zákon 
vyžaduje osobitné splnomocnenie.33 Z podstaty prokúry ako plnej moci sui generis implicitne nevyplýva, že 
prokurista je oprávnený udeliť plnú moc v rovnakom rozsahu, to znamená, poveriť inú osobu zastupovaním 
podnikateľa v rozsahu prokúry, ani prokúru odvolať. Vzhľadom na rozsah obsahu oprávnení 
sústredených v prokúre sme toho názoru, že prokurista je oprávnený udeliť plnú moc na vykonanie určitého 

                                                 
24 Napr. spoločenská zmluva, zakladateľská zmluva, zakladateľská listina. 
25 Lukáčka, P. Spoločné konanie v spoločnosti s ručením obmedzeným, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 
21.09.2013, prístupné cez: https://zakony.judikaty.info/, navštívené dňa: 05.01.2021. 
26 Napr. spoločné konanie všetkých konateľov, spoločné konanie len niektorých konateľov, určenie osoby, ktorá môže konať samostatne 
a pod. 
27 Deák, M. Zastúpenie podnikateľa v obchodných vzťahoch, 1. vydanie, Bratislava: C. H. Beck, 2016, s. 28 

– 33, navštívené dňa: 28.12.2020. 
28 Deák, M. Zastúpenie podnikateľa v obchodných vzťahoch, 1. vydanie, Bratislava: C. H. Beck, 2016, s. 217 

– 366, navštívené dňa: 28.12.2020. 
29 Patakyová, M. In: Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 5. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2017, (§ 13), s. 53 – 60, 
navštívené dňa: 28.12.2020. 
30 Majling, J. Konanie podnikateľa, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 22.09.2013, prístupné cez: 
https://zakony.judikaty.info/, navštívené dňa: 12.01.2021. 
31 Pozri § 733 a nasl. Občianskeho zákonníka. 
32 Deák, M. Zastúpenie podnikateľa v obchodných vzťahoch, Bratislava: C. H. Beck, 1. vydanie, 2016, s. 319 

– 320, navštívené dňa: 16.01.2021. 
33 Poznámka: v zmysle zákona o obchodnom registri, zákona o cenných papieroch a investičných službách. 



 155 

úkonu ale môže ju udeliť vtedy, ak sa zachová súvislosť s prevádzkou podniku, teda aj v prípade absencie 
explicitného vyjadrenia v plnej moci o udelení prokúry. Obchodný zákonník neupravuje dôsledky 
prekročenia rozsahu oprávnenia obsiahnutého v prokúre, teda keď podnikateľ neoznámi osobe, s ktorou 
prokurista konal svoj nesúhlas s úkonom, ktorý prokurista vykonal, bude z úkonu zaviazaný podnikateľ s 
právnymi účinkami ex tunc, a to znamená, že to bude v dôsledku uplatnenia nevyvrátiteľnej právnej 
domnienky schválenia právneho úkonu.34 Udelenie plnej moci prokuristovi sa spravuje ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka o zastúpení a ku vzniku účinnosti udelenia prokúry je potrebný zápis do 
obchodného registra.35 

V prokúre nie je zahrnuté oprávnenie scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich, ibaže je toto 
oprávnenie výslovne v udelení prokúry uvedené. V udelení prokúry sa môže obsah prokúry rozšíriť aj na 
scudzovanie a zaťažovanie nehnuteľností, teda môže sa rozšíriť a to výslovným prejavom vôle podnikateľa. 
Predmetné negatívne obmedzenie nebráni, aby prokurista kúpil nehnuteľnosť, hoci aj zaťaženú.36 V prípade 
rozšírenia prokúry aj na scudzovanie a zaťažovanie nehnuteľností sa táto skutočnosť zapisuje tiež do 
spôsobu konania prokuristov a poverenie takto rozšírenej prokúry bude vykonávať prokurista buď 
individuálne alebo spoločne, prípadne aspoň dvaja.37 V prípade, že v prokúre nebude uvedené oprávnenie 
scudzovať a zaťažovať nehnuteľnosti a prokurista napriek tejto skutočnosti scudzí alebo zaťaží 
nehnuteľnosť, nemôže ísť o prípad prekročenia oprávnenia vyplývajúceho z plnomocenstva v zmysle § 33 
ods. 1 Občianskeho zákonníka, pretože ide o konanie, ktoré je v rozpore s kogentným ustanovením 
Obchodného zákonníka.38 

Niektorí autori rozsah oprávnenia prokuristu vykladajú tak široko, že rozhodnutím podnikateľa o 
udelení prokúry a o vymenovaní prokuristu podnikateľ vymenúva osobu oprávnenú konať namiesto 
štatutárneho orgánu s účinkami konania štatutárneho orgánu.39 

Prokuristom nemôže byť člen štatutárneho orgánu a napriek určitej nepraktickosti riešenia, v ktorej 
má jedna osoba postavenie člena štatutárneho orgánu, ako aj prokuristu, nevidíme dôvod takej konštrukcii 
brániť, a Csach sa prikláňa k názoru, že vzhľadom na rôzne prípady kombinovania spoločného konania môže 
mať význam, aby tá istá osoba bola aj členom štatutárneho orgánu, aj prokuristom.40 Obmedzenie prokúry 
ako rozsiahlej plnej moci s účinkami voči tretím osobám nie je dovolené.41 Právna úprava však výslovne 
neustanovuje, že obmedzenie nie je účinné, ani v prípade, že bolo zverejnené. Ani zákon nepozná všeobecný 
zákaz súbehu postavenia štatutárneho orgánu a prokuristu. V prípade zneužitia prokúry, konania v rozpore 
s dobrými mravmi, koluzívneho konania prokuristu s treťou osobou či v konflikte záujmov, by mal byť právny 
úkon postihovaný neplatnosťou bez možnosti dovolávať sa plnenia od prokuristu.42 Tento záver bol 
kritizovaný ako odporujúci povahe prokúry ako zmluvného zastúpenia.43 

Prokúra je zvláštnym druhom plnej moci a vzťah medzi prokuristom a podnikateľom, ak ide o 
prokúru, nemôže byť vzťahom pracovnoprávnym. Funkcia prokuristu totiž nie je druhom práce, to znamená 
v zmysle ustanovenia § 29 ods. 1 písm. a) zákona 311/2001 Z. z. zákonník práce (ďalej len „zákonník práce “) a 
vznik a zánik tohto právneho vzťahu nie je ani upravený pracovnoprávnymi predpismi, teda právne predpisy 
nebránia tomu, aby iné činnosti pre tú istú obchodnú spoločnosť vykonávali na základe pracovnoprávnej 
úpravy.44 Skutočnosť, že fyzická osoba je prokuristom spoločnosti s ručením obmedzeným, sama o sebe 
nebráni tomu, aby nadviazala s touto spoločnosťou pracovný pomer a jej náplňou nemôže byť výkon činnosti 

                                                 
34 Csach, K. In: Ovečková, O. a kol. Obchodný zákonník: Veľký komentár: Zväzok I (§ 14), s. 164 – 166. 
35 Patakyová, M. In: Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 5. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2017, (§ 14), s. 63 – 67, 
navštívené dňa: 16.01.2021. 
36 Csach, K. In: Ovečková, O. a kol. Obchodný zákonník: Veľký komentár: Zväzok I (§ 14), s. 169. 
37 Patakyová, M. In: Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 5. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2017, (§ 14), s. 63 – 67, 
navštívené dňa: 26.01.2021. 
38 Deák, M. Zastúpenie podnikateľa v obchodných vzťahoch, Bratislava: C. H. Beck, 1. vydanie, 2016, s. 353 

– 356, navštívené dňa: 27.01.2021. 
39 Deák, M. Zastúpenie podnikateľa v obchodných vzťahoch, Bratislava: C. H. Beck, 1. vydanie, 2016, s. 319 

– 320, navštívené dňa: 20.01.2021. 
40 Csach, K. In: Ovečková, O. a kol. Obchodný zákonník: Veľký komentár: Zväzok I (§ 14), s. 164 - 165 
41 Patakyová, M. In: Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 5. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2017, (§ 14), s. 63 – 67, 
navštívené dňa: 21.01.2021. 
42 Poznámka: prokurista nie je oprávnený uzavierať zmluvy presahujúcu určitú finančnú sumu, toto obmedzenie nie je účinné voči tretím 
osobám. 
43 Napr. negatívne vymedzenie prokúry obsahuje § 14 ods. 2 Obchodného zákonníka. 
44 Rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky, sp. zn. 21 Cdo 1269/2003, z 18. 12. 2003. 

https://www.beck-online.sk/bo/document-view.seam?documentId=pj5f6mjzheyv6njrgm
https://www.beck-online.sk/bo/document-view.seam?documentId=pj5f6mjzheyv6njrgm
https://www.beck-online.sk/bo/document-view.seam?documentId=pj5f6mjzgy2f6nbq
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prokuristu a rovnako však platí obrátene, že doterajšia existencia pracovnoprávneho vzťahu medzi fyzickou 
osobou a spoločnosťou nebráni tomu, aby sa táto fyzická osoba stala prokuristom tej istej spoločnosti.45 
 
3.1 (Pravá) Kolektívna prokúra 

Zákon umožňuje podnikateľovi mať viacerých prokuristov a títo prokuristi môžu konať samostatne, 
spoločne alebo len niektorý spoločne. Poddruhom prokúry je tzv. skupinová prokúra, v nemeckej doktríne 
je predmetne nazývané ako Gruppenprokura, pri ktorej vlastne z veľkého počtu prokuristov môžu konať 
vždy len dvaja určení prokuristi.46 Odborná literatúra pripúšťa aj kombináciu individuálnej a kolektívnej 
prokúry. Pri kolektívnej prokúre s požiadavkou spoločného konania prokuristov je potrebné rozlišovať 
medzi aktívnym konaním, pasívnym správaním sa a posudzovaním stavov vedomia jednotlivých prokuristov 
podnikateľovi.47 
 
3.2 (Nepravá) Kolektívna prokúra 

Diskutovanou otázkou je možnosť viazania prokúry na konanie iných osôb, najčastejšie členov 
štatutárnych orgánov obchodných spoločností. Ide o tzv. nepravú alebo zmiešanú kolektívnu prokúru.48 
Sporným je aj opačný prípad, ak člen štatutárneho orgánu je oprávnený konať len spoločne s prokuristom a 
keďže sa v obchodnom registri vyskytuje nemálo obchodných spoločností, ktorých zápisy v obchodnom 
registri odkazujú na rôzne formy spoločného konania člena štatutárneho orgánu,49 a to napríklad, že v mene 
spoločnosti konajú a podpisujú dvaja konatelia vždy spoločne a za spoločnosť koná prokurista vždy spolu s 
jedným z konateľov.50 Česká doktrína spoločné konanie člena štatutárneho orgánu a prokuristu nepripúšťa 
a konanie člena štatutárneho orgánu nie je možné s účinkami navonok obmedziť a to ani tak, že by sa na jeho 
konanie vyžadovalo aj konanie prokuristom, ak spoločnosť má záujem o zavedenie pravidla štyroch očí, má 
sa tak udiať prostredníctvom ustanovenia viacerých členov štatutárneho orgánu a určením, že musia konať 
spoločne.51 
 
4 ZÁKONNÉ ZASTÚPENIE 
 
4.1 Podnikové zmocnenie (§15 Obchodného zákonníka) 

Podnikové zmocnenie je upravené v § 15 odsekoch 1 a 2 Obchodného zákonníka a predmetné 
zastúpenie sa vzťahuje na robenie právnych úkonov, a preto sa prostredníctvom § 15 Obchodného zákonníka 
pričítajú podnikateľovi len právne úkony poverenej osoby, presnejšie jej hmotnoprávne úkony. 
Prostredníctvom ustanovenia § 15 Obchodného zákonníka sa môže aj alternovať oprávnenie konať v mene 
podnikateľa predovšetkým pri právnických osobách. Spoločný spôsob konania štatutárnych orgánov, ktorý 
má význam pri najvýznamnejších transakciách veľkých spoločností s rozsiahlym podnikom a má chrániť 
spoločnosť, sa môže zjednodušiť samostatným oprávnením konať pre generálneho riaditeľa, ktorý takýmto 
spôsobom môže predstavovať personálne prepojenie medzi riadiacim a výkonným orgánom spoločnosti.52 
K uvedenej možnosti alternácie spôsobov konania jednej fyzickej osoby za podnikateľa je potrebné 
upozorniť na judikatúru.53 Rímskoprávne korene pričítania konania zamestnanca jeho zamestnávateľovi 
nachádzame v žalobách tzv. actio institoria, teda žaloby proti prevádzkovateľovi živnosti z konania jemu 
podriadených.54     Z tejto právnej úpravy sa všeobecne vyvinul koncept, podľa ktorého je podnikateľ zaviazaný 

                                                 
45 Rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky, sp. zn. 21 Cdo 1269/2003, z 18. 12. 2003. 
46 Csach, K. In: Ovečková, O. a kol. Obchodný zákonník: Veľký komentár: Zväzok I (§ 14), s. 171. 
47 Napr. samostatná prokúra je udelená prokuristovi A a následne kolektívna prokúra je zverená osobám B a C. 
48 Csach, K. In: Ovečková, O. a kol. Obchodný zákonník: Veľký komentár: Zväzok I (§ 14), s. 172. 
49 Poznámka: rôzne variácie formulácie podmieňujúcej konanie jedného alebo viacerých členov štatutárneho orgánu spolupôsobením 
prokuristu. 
50 Napr. v nemeckom práve § 125 ods. 3 HGB aby oprávnenie člena štatutárneho orgánu konať v mene spoločnosti bolo 
podmienené spoločným konaním s prokuristom. 
51 Pozri znenie § 13 ods. 1 bývalého českého Obchodného zákonníka. 
52 Patakyová, M. In: Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 5. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2017, (§ 15), s. 67 – 68, 
navštívené dňa: 30.01.2021. 
53 Pozri judikatúru Najvyššieho súdu ČR, ktorá vo veci dovolania rozhodla vo veľkom senáte Najvyššieho súdu ČR, sp. zn. 31 Odo 
11/2006 z 15. októbra 2008 so záverom: „Osoba, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu obchodnej 
spoločnosti alebo družstva, nemôže súčasne konať za spoločnosť alebo družstvo ako zákonný zástupca podľa § 15 obchodného 
zákonníka“. 
54 Csach, K. In: Ovečková, O. a kol. Obchodný zákonník: Veľký komentár: Zväzok I (§ 15), s. 180. 
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z konania osôb, ktoré sú organizačnej štruktúre jeho podniku. Osoba, ktorú podnikateľ poveril pri 
prevádzkovaní podniku určitou činnosťou, sa považuje za zákonného zástupcu podnikateľa a táto osoba 
môže konať za podnikateľa bez plnej moci, to znamená, že môže konať len vtedy, ak je poverená určitou 
činnosťou a zároveň, ak ide o činnosť týkajúcu sa prevádzkovania podniku. Ide o faktický stav poverenia, 
ktorý vychádza z organizačnej štruktúry podniku.55 Existenciu poverenia bude musieť preukazovať a 
dokazovať tretia strana.56 V praxi vyplýva poverenie najmä z vnútorných organizačných predpisov alebo z 
rozhodnutia štatutárneho orgánu a následnej prezentácie tejto skutočnosti v právnych vzťahoch.57 Na 
rozdiel od Občianskeho zákonníka nie je pre poverenie podľa § 15 Obchodného zákonníka rozhodujúca 
väzba na predmet činnosti (v Obchodnom zákonníku sa neuplatňuje princíp ultra vires).58 Podľa § 15 
Obchodného zákonníka sa môže konať v mene podnikateľa predovšetkým pri právnických osobách, 
takže treba posúdiť či ide o obvyklý úkon. Tento úkon závisí od konkrétnej činnosti pri prevádzkovaní 
podniku a poverená osoba môže mať pochybnosť, či ide o obvyklý úkon. Táto osoba by si mala vyžiadať 
udelenie plnej moci od štatutárneho orgánu v záujme prevencie konania bez príkazu a poverenie musí byť 
pričítateľné podnikateľovi, to znamená, že ho musí urobiť on alebo iná osoba, ktorej konanie sa 
podnikateľovi pričíta a s tým súvisí aj požiadavka, aby bolo poverenie na výkon určitej činnosti skutočné. 
Pôsobenie pracovníka pri prevádzkovaní danej činnosti musí byť nejakým spôsobom odvoditeľné od vôle 
podnikateľa. Uvedená zodpovednosť sa prejavuje aj v tom, že podnikateľ reaguje na prípadné zmeny vo 
výkone pracovných činností svojich pracovníkov, ak osoba vykonáva sama z vlastnej iniciatívy určitú činnosť 
bez toho, aby na to bola poverená, nepôjde o prípad aplikácie § 15 Obchodného zákonníka, dochádza ale k 
aplikácii § 16 Obchodného zákonníka. Konanie osoby poverenej na výkon určitej činnosti zaväzuje 
podnikateľa len vtedy, ak ide o úkon, ktorý je obvyklý vzhľadom na jej zaradenie, preto bude mať iný rozsah 
oprávnení personálny či finančný riaditeľ ako predavačka za pokladňou. Rozsah oprávnenia konať za 
podnikateľa by sa nemal spravovať len predstavou verejnosti o rozsahu oprávnenia, ktoré je obvykle spájané 
s danou funkciou pracovníka všeobecne, ale aj s predmetom činnosti toho, ktorého podnikateľa. Určenie, 
ktorý úkon je ešte obvyklým pri prevádzkovaní podniku, je náročné a nedá sa generalizovať, čo môže v praxi 
vyvolávať mnohé problematické situácie.59 
 
4.2 Konanie v prevádzkarni (§16 Obchodného zákonníka) 

Okrem vyššie uvedených prípadov podnikateľa zaväzuje aj konanie inej osoby v jeho prevádzkarni, ak 
nemohla tretia osoba vedieť, že konajúca osoba na to nie je oprávnená, pričom konanie inej osoby, ktoré je 
zastupovaním na základe zákona ustanovuje § 16 Obchodného zákonníka. Z hľadiska zákonného zastúpenia 
podnikateľa je dôležité, že komunikácia týchto subjektov prebieha zo strany zamestnanca dôveryhodne a 
uskutočňuje sa priamo v priestoroch prevádzkarne.60 Obchodný zákonník ustanovuje touto normou fikciu 
zastúpenia a v prípade absencie tejto úpravy by sa aplikovali ustanovenia Občianskeho zákonníka o konaní 
bez príkazu.61 Domnievame sa, že pojem zástupca je v tomto zmysle potrebné vykladať širšie, pretože 
zastúpenie v Obchodnom zákonníku môže vzniknúť zo zákona, pokiaľ sú splnené podmienky § 16 
Obchodného zákonníka.62 Ustanovenie § 16 Obchodného zákonníka nám hovorí, že podnikateľa zaväzuje aj 
konanie inej osoby v jeho prevádzkarni, ak nemohla tretia osoba vedieť, že konajúca osoba na to nie je 
oprávnená. Zákonná fikcia zastúpenia v zmysle § 16 Obchodného zákonníka sa vzťahuje len na zmluvy, resp. 
na právne úkony, ktoré sa v prevádzkarni spravidla uzatvárajú. Osoba môže konať v mene podnikateľa v 
jeho prevádzkarni, ak táto osoba koná bez toho, aby bola na to oprávnená ako zákonný zástupca na základe 
plnej moci, zákon chráni dobrú vieru tretích osôb, teda osoby, ktoré urobili úkon s touto nepoverenou 

                                                 
55 Napr. v nemeckom práve je oprávnenie zastupovať podľa § 56 HGB priznané tzv. zamestnancom v obchode, ktorí majú oprávnenie na 
predaj a prijímanie plnení, ktoré sa v danom obchode alebo otvorenom sklade bežne uskutočňujú. 
56 Csach, K. In: Ovečková, O. a kol. Obchodný zákonník: Veľký komentár: Zväzok I (§ 15), s. 183 – 184. 
57 Napr. v banke vedúci úverového oddelenia je oprávnený podpisovať úverové zmluvy, vystavovať zmenky. 
58 Patakyová, M. In: Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 5. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2017, (§ 15), s. 67 – 68, 
navštívené dňa: 30.01.2021. 
59 Pozri § 15 Obchodného zákonníka. 
60 Majling, J. Konanie podnikateľa, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 22.09.2013, prístupné cez: 
https://zakony.judikaty.info/, navštívené dňa: 30.01.2021. 
61 Patakyová, M. In: Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 5. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2017, (§ 16), s. 68 – 69, 
navštívené dňa: 30.01.2021. 
62 Lukáčka, P. Spoločné konanie v spoločnosti s ručením obmedzeným, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 
fakulta, 21.09.2013, prístupné cez: https://zakony.judikaty.info/, navštívené dňa: 30.01.2021. 

https://www.beck-online.sk/bo/document-view.seam?documentId=pj5f6mjzheyv6njrgm
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osobou v prevádzkarni podnikateľa.63 Musí sa preukázať, že tretia osoba mohla vedieť, že osoba 
konajúca v prevádzkarni na to nebola oprávnená a v tomto prípade sa tretia osoba ako navrhovateľ v 
prípadnom súdnom spore bude odvolávať na existenciu poverenia, to znamená, ako subsumpcia 
skutkových okolností pod zákonnú fikciu.64 Odporca bude preukazovať existenciu objektívneho stavu, kedy 
mohla konajúca osoba vedieť o neoprávnenosti konania v mene podnikateľa. Z pohľadu tretej osoby je 
dôležitá tzv. objektivizácia jej nevedomosti, čo predstavuje, že dôkaz sa bude zakladať na tom, či by iné 
tretie osoby pri konaní a v rovnakom postavení nemohli o prekročení oprávnení vedieť.65 

 
 
5 AKTUÁLNE OTÁZKY ZÁKONNÉHO ZASTÚPENIA V JUDIKATÚRE NAJVYŠŠIEHO SÚDU 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 
5.1 Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (3Obdo/57/2019) 

Skutková podstata 
Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 3Obdo/57/2019 opisuje oprávnenie člena 

dozornej rady zaväzovať obchodnú spoločnosť. Žalobca poskytoval právne poradenstvo pre členov dozornej 
rady žalovaného od júna 2011 do novembra 2011, pričom za tieto služby vystavil faktúry, ktoré žalovaný 
(obchodná spoločnosť) odmietol uhradiť.66 

Predmet sporu 
V predmetnom prípade nebola uzavretá zmluva o poskytovaní právnych služieb písomne ani ústne. 

Okresný súd uzavrel, že právny vzťah nemohol vzniknúť ani medzi žalobcom a dozornou radou, 
nakoľko dozorná rada je kontrolným orgánom, ktorý nemá právnu subjektivitu, a ktorý nemôže konať za 
žalovaného.67 V mene žalovaného koná predstavenstvo. V tejto súvislosti súd prvej inštancie zdôraznil, že 
dozorná rada je orgánom žalovaného, a preto má žalobca nárok na úhradu úkonov právnej služby, ktoré 
preukázateľne pre členov dozornej rady vykonal.68 O odvolaní žalobcu rozhodol Krajský súd v Bratislave, že 
žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu 515 eur.69 

Krajský súd vo svojom rozhodnutí skonštatoval, že nebolo preukázané uzatvorenie písomnej zmluvy 
medzi žalobcom a žalovaným 2, čo sme teda už vyššie spomenuli a k aplikácii ustanovenia § 15 Obchodného 
zákonníka uviedol, že členovia dozornej rady neboli oprávnení uzatvoriť zmluvu o poskytovaní právnych 
služieb so žalobcom, nakoľko ju mohlo uzavrieť len predstavenstvo ako štatutárny orgán žalovaného.70 
Dovolateľ uviedol, že prípustnosť jeho dovolania má byť daná aj vo vyriešení v judikatúre dovolacieho súdu 
doposiaľ neriešenej právnej otázky, a to či členovia dozornej rady môžu v zmysle zákonného zastúpenia podľa 
§ 15 Obchodného zákonníka zaväzovať obchodnú spoločnosť. Teda, či členovia dozornej rady môžu v mene 
spoločnosti okrem štatutárneho orgánu v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia aj konať.71 

Ustanovenie § 15 ods. 1 Obchodného zákonníka nám hovorí, že kto bol pri prevádzkovaní podniku 
poverený určitou činnosťou, je splnomocnený na všetky úkony, ku ktorým pri tejto činnosti obvykle 
dochádza.72 Dozorná rada je len kontrolným orgánom žalovaného, ktorý nemá právnu subjektivitu. 
Dovolateľ uviedol, že súhlasí so záverom konajúcich súdov, že dozorná rada ako kontrolný orgán nemá 
právnu subjektivitu, avšak uvedené podľa jeho názoru neznamená, že by členovia dozornej rady neboli 
oprávnení uzavrieť s advokátom zmluvu o poskytovaní právnych služieb a poukázal pritom na ustanovenie 
§ 194 ods. 5 v spojení s § 200 ods. 3 Obchodného zákonníka, predovšetkým na povinnosť členov dozornej 
rady konať pri výkone svojej funkcie s odbornou starostlivosťou. Podľa žalobcu krajský súd nesprávne 
aplikoval ustanovenie § 15 Obchodného zákonníka a teda, ak dospel k záveru, že konanie dozornej rady 
smerujúce k uzatvoreniu zmluvy by zaväzovalo žalovaného, pretože žalobca ako advokát nemohol 

                                                 
63 Deák, M. Zastúpenie podnikateľa v obchodných vzťahoch, Bratislava: C. H. Beck, 1. vydanie, 2016, s. 314 

– 318, navštívené dňa: 31.01.2021. 
64 Patakyová, M. In: Ovečková, O. a kol. Obchodný zákonník: Veľký komentár: Zväzok I (§ 16), s. 69. 
65 Patakyová, M. In: Ovečková, O. a kol. Obchodný zákonník: Veľký komentár: Zväzok I (§ 16), s. 68 – 69, navštívené dňa: 31.01.2021. 
66 Bod 1.1. Uznesenia rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 27. novembra 2019, sp. zn. 3Obdo/57/2019. 
67 Bod 1.3. Uznesenia rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 27. novembra 2019, sp. zn. 3Obdo/57/2019. 
68 Bod 1.5. Uznesenia rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 27. novembra 2019, sp. zn. 3Obdo/57/2019. 
69 Bod 2. Uznesenia rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 27. novembra 2019, sp. zn. 3Obdo/57/2019. 
70 Bod 2.3. Uznesenia rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 27. novembra 2019, sp. zn. 3Obdo/57/2019. 
71 Bod 4.2. Uznesenia rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 27. novembra 2019, sp. zn. 3Obdo/57/2019. 
72 Bod 4.6. Uznesenia rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 27. novembra 2019, sp. zn. 3Obdo/57/2019. 
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nevedieť, že dozorná rada by uzatvorením zmluvy o poskytovaní právnych služieb prekročila rozsah 
svojho poverenia.73 Dovolateľ zastáva ten názor, že ustanovenie § 15 Obchodného zákonníka upravuje tzv. 
zákonné zastúpenie podnikateľa. Vtedy platí, že každý, kto bol pri prevádzkovaní podniku poverený určitou 
činnosťou, je splnomocnený na všetky úkony, ku ktorým pri tejto činnosti obvykle dochádza.74 V konaní 
nebolo sporné uzavretie zmluvy o poskytovaní právnych služieb. Súdy nižšej inštancie sa zaoberali otázkou, 
kto bol druhou zmluvnou stranou. V rozhodovanej veci pritom okresný súd svojvoľne skonštatoval, že za 
sporné považuje aj rozsah vykonaných služieb, bez toho, aby niektorí zo žalovaných takúto námietku 
spornosti vzniesol. To znamená, že bola porušená zásada rovnosti sporových strán.75 Pre úplnosť súd dáva 
do pozornosti znenie ustanovenia § 32 ods. 1 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého ak z právneho úkonu 
nevyplýva, že niekto koná za niekoho iného, platí, že koná vo vlastnom mene.76 Existenciu citovaného 
zákonného ustanovenia súdy nižšej inštancie úplne opomenuli. Teda hoci záver z neho vyplývajúci je 
vzhľadom na skutkový stav danej veci podstatný pre rozhodnutie. Ak totiž žalovaný pri uzatváraní zmluvy 
so žalobcom netvrdil, že koná za žalovaného, platí nevyvrátiteľná právna domnienka. Táto právna 
domnienka znamená, že konajúca osoba, teda žalovaný koná sám za seba, vo vlastnom mene a z tohto 
konania je aj sám zaviazaný. 

Rozhodnutie súdu 
Vzhľadom na uvedené dospel odvolací súd k správnemu záveru, že členovia dozornej rady 

žalovaného nemohli ani podľa ustanovenia § 15 ods. 1 Obchodného zákonníka uzatvoriť ako zákonní 
zástupcovia v mene žalovaného so žalobcom zmluvu o poskytovaní právnych služieb. Správny je preto záver 
súdov nižšej inštancie, že žalovaný nie je v predmetnom spore pasívne vecne legitimovaný.77 

Analýza 
Člen dozornej rady nie je oprávnený zaväzovať spoločnosť na základe § 15 Obchodného zákonníka, 

pretože podľa tohto ustanovenia členovia dozornej rady nemohli uzavrieť zmluvu o poskytovaní právnych 
služieb, ktorú mohlo uzavrieť len predstavenstvo ako štatutárny orgán obchodnej spoločnosti. Najvyšší súd 
Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí – 3Obdo/57/2019 – konštatoval, že bol nesprávne aplikovaný § 
15 Obchodného zákonníka, teda to znamená, že konanie dozornej rady, by zaväzovalo spoločnosť, pretože 
tretia strana by nemohla nevedieť, že keby dozorná rada uzatvorila zmluvu, tak by prekročila rozsah svojho 
poverenia. Sme toho názoru, že právny vzťah medzi treťou stranou a dozornou radou nemôže vzniknúť a 
taktiež by sme podotkli, že dozorná rada je kontrolným orgánom, tým pádom nemá právnu subjektivitu, a 
teda nemôže konať za spoločnosť. 
 
5.2 Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (3Obdo/24/2018) 
 Skutková podstata 

Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 3Obdo/24/2018 opisuje, či môže jedna osoba 
vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu a „neštatutárnu“ pracovnú funkciu v pozícii riaditeľa 
spoločnosti. Člen dozornej rady spoločnosti mal byť z dôvodu zániku jeho funkčného 5 ročného obdobia odo 
dňa 10. februára 2016 vymazaný, ako člen dozornej rady, dňom 10. februára 2016 a nie dňom jeho odvolania 
z funkcie dňa 27. apríla 2016. 

Mesto Prievidza požiadal podaním doručeným na tunajší súd návrh na dosiahnutie zhody medzi 
zápisom v obchodnom registri obchodnej spoločnosti.78 Po oboznámení sa s obsahom registrového spisu, 
vedeného registrovým súdom pre spoločnosť, ako aj obsahom zbierky listín zistil, že Ing. V. A. bol za člena 
dozornej rady zvolený valným zhromaždením dňa 10. februára 2011, o čom svedčí notárska zápisnica o 
priebehu riadneho valného zhromaždenia, konaného dňa 10. februára 2010, v zbierke listín a registrovom 
spise tunajšieho súdu. 

Predmet sporu 
S poukazom na uvedené súd konštatoval, že Ing. V. A. vznikla funkcia člena dozornej rady jeho 

voľbou. Uviedol, že žiaden z účastníkov konania neoznačil a ani nepredložil žiadny dôkaz preukazujúci inú 
skutočnosť. Vzhľadom na dosiaľ predložené dôkazy, Okresný súd Trenčín skonštatoval, že funkcia člena 

                                                 
73 Bod 4.1. Uznesenia rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 27. novembra 2019, sp. zn. 3Obdo/57/2019. 
74 Bod 4.4. Uznesenia rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 27. novembra 2019, sp. zn. 3Obdo/57/2019. 
75 Bod 5.1. Uznesenia rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 27. novembra 2019, sp. zn. 3Obdo/57/2019. 
76 Bod 34. Uznesenia rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 27. novembra 2019, sp. zn. 3Obdo/57/2019. 
77 Bod 34.1. Uznesenia rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 27. novembra 2019, sp. zn. 3Obdo/57/2019. 
78 Bod 2. Uznesenia rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 15. októbra 2018, sp. zn. 3Obdo/24/2018. 
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dozornej rady Ing. V. A., preto zanikla 5 rokov odo dňa jeho zvolenia. Na základe uvedeného podľa názoru 
Okresného súdu Trenčín, uznesenie valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti, ktorým bol Ing. V. A. z 
funkcie člena dozornej rady odvolaný v čase, keď už nebol členom dozornej rady, je toto uznesenie 
neúčinné.79 Keď zápis v obchodnom registri nezodpovedá skutočnosti, predmetné je zásahom do práv 
nielen dotknutej zapísanej osoby, ale zásahom aj do práv ostatných fyzických a právnických osôb, ktoré sa 
musia v dobrej viere spoľahnúť pri ochrane svojich záujmov na zápis v obchodnom registri. 

O odvolaní obchodnej spoločnosti rozhodol ako odvolací súd Krajský súd v Trenčíne uznesením.80 
Preskúmaním obsahu predloženého spisu registrového súdu zistil, že odvolanie bolo podané včas, zákonom 
stanovenej lehote na podanie odvolania. Spornou ostala skutočnosť, či odvolanie podala oprávnená osoba, 
s ktorou otázkou sa odvolací súd zaoberal ako prvou. Dospel k záveru, že odvolanie, ktoré podal Ing. Jaroslav 
Šinák, bolo podané neoprávnenou osobou, takže odvolanie odmietol.81 Proti tomuto uzneseniu podala 
spoločnosť Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. dovolanie doručené Okresnému súdu Trenčín.82 
Odôvodnenie odvolacieho súdu výhradne o tom, že Ing. Šinák nemôže zároveň vykonávať funkciu člena 
štatutárneho orgánu dovolateľa a neštatutárnu pracovnú funkciu v pozícii riaditeľa dovolateľa, nakoľko 
pracovná náplň funkcie riaditeľa sa prekrýva s činnosťou štatutárneho orgánu, a teda to nemá oporu v 
zákone.83 V tejto súvislosti je vhodné poukázať na názory týkajúce sa otázky súbehu výkonu funkcie 
štatutárneho orgánu a postavenia tej istej osoby ako zákonného zástupcu spoločnosti podľa § 15 
Obchodného zákonníka. Ide o situáciu pokiaľ napr. člen kolektívneho štatutárneho orgánu, ktorý nemá 
oprávnenie na samostatné konanie v mene spoločnosti navonok, zároveň zastáva funkciu napr. 
generálneho riaditeľa spoločnosti, pričom podľa pracovnej zmluvy, bol oprávnený podľa § 15 OBZ ako 
zákonný zástupca samostatným konaním zaväzovať spoločnosť. Podľa dovolateľa odvolanie bolo podané 
oprávnenou osobou. V mene obchodnej spoločnosti, teda v mene dovolateľa môže okrem predstavenstva 
konať aj zamestnanec dovolateľa, teda riaditeľ, pokiaľ to vyplýva z jeho pracovnej náplne. Pri posúdení tejto 
kľúčovej otázky poukázal na § 15 ods. 1 zákona Obchodného zákonníka.84 Dovolateľ poukázal na 
skutočnosť, že z Obchodného zákonníka nevyplýva obmedzenie, ktoré by zakazovalo, aby tá istá osoba 
zastávala funkciu člena štatutárneho orgánu spoločnosti, ako aj neštatutárnu funkciu v spoločnosti. Je 
možné kombinovať členstvo v štatutárnom orgáne s funkciou riaditeľa spoločnosti. V súlade s ustanovením 
§ 15 Obchodného zákonníka je aj dodatok k pracovnej zmluve vystavený riaditeľovi, ktorý predstavuje 
potvrdenie o obsahu jeho oprávnenia zastupovať dovolateľa z titulu funkcie riaditeľa spoločnosti, v rozsahu 
pracovnej náplne. Mesto Prievidza nie je v návrhu identifikované a preto neboli splnené podmienky na začatie 
konania.85 Teda súd prvej inštancie rozhodol na návrh neoprávnenej osoby a rozhodol o čiastočnej 
absolútnej neplatnosti. Dovolateľ v odvolaní proti tomuto uzneseniu uviedol, že o platnosti stanov, ich 
výklade alebo zrušení môže rozhodnúť iba Rozhodcovský súd, to znamená, že súd môže o tomto nároku 
rozhodnúť iba vo výroku vo veci samej. V dôsledku nesprávneho procesného postupu dovolateľovi bolo 
znemožnené uskutočňovať jemu patriace procesné práva na spravodlivý proces. Súd skonštatoval, že 
dovolanie je podané osobou oprávnenou.86 Ide v podstate o otázku, ktorú dovolateľ v dovolaní namietal, že 
odvolací súd rozhodol v rozpore so zákonom, keď odvolanie podané riaditeľom spoločnosti Ing. Jaroslavom 
Šinákom označil za také, ktoré bolo podané osobou neoprávnenou. Konanie vo veciach obchodného 
registra je konaním, ktorým sa má dosiahnuť zhoda medzi zápisom v obchodnom registri a skutočným 
stavom.87 Z textu návrhu je zrejmé, že tento podala JUDr. H. S. ako štatutárny zástupca Mesta Prievidza, 
ktoré je akcionárom spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. Má právny záujem na správnosti 
údajov zapísaných v obchodnom registri a teda je potrebné podať návrh na začatie konania podľa § 289 
Civilného mimosporového poriadku. Dňa 6. augusta 2016, teda pred podaním návrhu došlo k úmrtiu Ing. A. 
Z uvedeného je zjavné, že ako štatutárny zástupca Mesta Prievidza malo záujem na zosúladení údajov 
týkajúcich sa tejto spoločnosti v obchodnom registri ohľadne správnosti údaju týkajúceho sa zániku funkcie 

                                                 
79 Bod 3. Uznesenia rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 15. októbra 2018, sp. zn. 3Obdo/24/2018. 
80 Bod 4. Uznesenia rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 15. októbra 2018, sp. zn. 3Obdo/24/2018. 
81 Bod 7. Uznesenia rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 15. októbra 2018, sp. zn. 3Obdo/24/2018. 
82 Bod 8. Uznesenia rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 15. októbra 2018, sp. zn. 3Obdo/24/2018. 
83 Bod 9. Uznesenia rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 15. októbra 2018, sp. zn. 3Obdo/24/2018. 
84 Blaha, M. In: Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 5. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2017, (§ 133), s. 579 - 588, 
navštívené dňa: 03.02.2021. 
85 Bod 10. Uznesenia rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 15. októbra 2018, sp. zn. 3Obdo/24/2018. 
86 Bod 13. Uznesenia rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 15. októbra 2018, sp. zn. 3Obdo/24/2018. 
87 Bod 15. Uznesenia rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 15. októbra 2018, sp. zn. 3Obdo/24/2018. 
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člena dozornej rady Ing. V. A., ktorý v tomto čase už bol po smrti, teda mesiac pred podaním tohto 
návrhu.88Zmena v právnom posudzovaní súbehu výkonu funkcie člena štatutárneho orgánu a zároveň jej 
zákonného zástupcu nastala prijatím rozhodnutia podľa ktorého osoba, ktorá je štatutárnym orgánom 
alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby nemôže byť súčasne zákonným zástupcom tejto osoby 
a svoj záver odôvodnil súd tým, že členovia štatutárneho orgánu nemôžu vykonávať právne úkony 
samostatne, ale len dvaja alebo viacerí spoločne.89 

Dovolateľ nespochybňoval fakt, že keď JUDr. H. S. podala návrh za mesto Prievidza, mesto Prievidza 
malo právny záujem na zosúladení údajov v obchodnom registri. Tento návrh sa nedá považovať za návrh 
podaný neoprávnenou osobou.90 Cieľom návrhu Mesta Prievidza bolo zosúladiť údaje v zápise z obchodného 
registra, podľa ktorého bol v tomto čase stále členom dozornej rady spoločnosti Ing. V.A.91 Doklad 
založeného v spise, teda úmrtný list, ako aj zo samotného textu návrhu navrhovateľa je zrejmé, že Ing. V. 
A., stratil spôsobilosť na právne úkony. Odvolací súd odvolanie spoločnosti podané Ing. Jaroslavom Šinákom 
ako riaditeľom spoločnosti odmietol. Podanie odvolania znemožnil strane, aby sa uskutočňovala jej patriace 
procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu jej práva na spravodlivý proces.92 Podstata právneho 
problému je v tom, či totožná osoba môže vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu a neštatutárnu 
pracovnú funkciu v pozícii riaditeľa.93 Z ustanovenia § 15 Obchodného zákonníka vyplýva, že kto pri 
prevádzkovaní bol poverený určitou činnosťou je splnomocnený na všetky úkony, ku ktorým pri tejto 
činnosti obvykle dochádza.94 Pôvodne judikatúra českého Najvyššieho súdu akceptovala uvedený súbeh 
výkonu funkcie člena štatutárneho orgánu a zákonného zástupcu podľa § 15 Obchodného zákonníka, 
vychádzajúc so záveru,95 že vykonanie právneho úkonu zákonným zástupcom je úkonom, ktorý je vzhľadom 
na jej pracovné zaradenie obvyklý a spoločnosť je týmto úkonom viazaná, pretože sa nejedná o prejav vôle 
spoločnosti, ale o prejav vôle jej zástupcu.96 Osoba, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom 
štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti alebo družstva by nemohla súčasne konať za spoločnosť 
alebo družstvo ako zákonný zástupca podľa ustanovenia § 15 Obchodného zákonníka. Obchodný zákonník 
takýto zákaz výslovne neustanovuje. Ing. Šinák svoje oprávnenie konať neprekročil a konal rozhodnutím 
súvisiace s bežnou prevádzkou podniku, čo nie je ani v rozpore so stanovami spoločnosti.97 

Rozhodnutie súdu 
Odvolací súd pochybil, keď podanie podané Ing. Šinákom kvalifikoval ako podanie podané 

neoprávnenou osobou. Odvolací súd rozhodol nesprávnym postupom, ktorým znemožnil strane, teda 
mestu Prievidza ako akcionárovi uskutočňovať jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k 
porušeniu práv na spravodlivý proces.98 Podľa článku 6 ods. 1 prvej vety dohovoru každý má právo na to, aby 
jeho vec bola spravodlivo, verejne v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom 
zriadeným zákonom.99 V danom prípade, odvolací súd tým, že nezákonným spôsobom odmietol odvolanie 
navrhovateľa, mu zabránil vo veci konať.100 Najvyšší súd Slovenskej republiky s poukazom na uvedené, 
dovolanie označil za dôvodné, a preto napadnuté uznesenie zrušil a vec vrátil Krajskému súdu v Trenčíne na 
nové konanie.101 

Analýza 
Najvyšší súd Slovenskej republiky riešil, či jedna osoba môže vykonávať funkciu člena štatutárneho 

orgánu a funkciu riaditeľa spoločnosti. Poukázali sme na fakt, že z Obchodného zákonníka nevyplýva 
obmedzenie, aby jedna osoba zastávala funkciu člena štatutárneho orgánu a zároveň neštatutárnu funkciu, 

                                                 
88 Bod 20. Uznesenia rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 15. októbra 2018, sp. zn. 3Obdo/24/2018. 
89 Blaha, M. In: Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 5. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2017, (§ 133), s. 579 - 588, 
navštívené dňa: 03.02.2021. 
90 Bod 21. Uznesenia rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 15. októbra 2018, sp. zn. 3Obdo/24/2018. 
91 Bod 22. Uznesenia rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 15. októbra 2018, sp. zn. 3Obdo/24/2018. 
92 Bod 23. Uznesenia rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 15. októbra 2018, sp. zn. 3Obdo/24/2018. 
93 Bod 27. Uznesenia rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 15. októbra 2018, sp. zn. 3Obdo/24/2018. 
94 Bod 28. Uznesenia rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 15. októbra 2018, sp. zn. 3Obdo/24/2018. 
95 Blaha, M. In: Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 5. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2017, (§ 133), s. 579 - 588, 
navštívené dňa: 03.02.2021. 
96 Napr. rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR 29, sp. zn. Cdo 2074/2000, sp. zn. 32 Odo 1455/2005. 
97 Bod 29. Uznesenia rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 15. októbra 2018, sp. zn. 3Obdo/24/2018. 
98 Bod 31. Uznesenia rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 15. októbra 2018, sp. zn. 3Obdo/24/2018. 
99 Bod 33. Uznesenia rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 15. októbra 2018, sp. zn. 3Obdo/24/2018. 
100 Bod 34. Uznesenia rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 15. októbra 2018, sp. zn. 3Obdo/24/2018. 
101 Bod 35. Uznesenia rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 15. októbra 2018, sp. zn. 3Obdo/24/2018. 



 162 

teda funkciu riaditeľa. V súlade s § 15 Obchodného zákonníka je dodatok k pracovnej zmluve, ktoré hovorí o 
potvrdení, teda o obsahu zastupovať dovolateľa z titulu funkcie riaditeľa spoločnosti. Ustanovenie § 15 
Obchodného zákonníka je chápaný veľmi široko a v praxi vyplýva poverenie najmä z vnútorných 
organizačných predpisov napr. v banke vedúci úverového oddelenia je oprávnený podpisovať úverové 
zmluvy, vystavovať zmenky alebo z rozhodnutia štatutárneho orgánu a následnej prezentácie tejto 
skutočnosti v právnych vzťahoch a na rozdiel od Občianskeho zákonníka nie je pre poverenie podľa § 15 
rozhodujúca väzba na predmet činnosti (v Obchodnom zákonníku sa neuplatňuje princíp ultra vires).102 
 
6 ZÁVER 

Máme za to, že je ťažké prikloniť sa jednoznačne ku konkrétnemu názoru a nie je možné predvídať 
všetky situácie, ktoré sa môžu v praxi vyskytnúť. Cieľom tejto práce nebolo len doktrinálne zachytenie 
pojmov ako je podnikateľ, teória ultra vires, podnikové zmocnenie alebo konanie v prevádzkarni a obmedziť 
sa na frázovité opisovanie názorov súčasnej doktríny obchodného práva a výkladu podávanom súdmi, ale 
cieľom bolo zamerať sa na otázky zákonného zastúpenia. Snahou bolo pri diskutovaných témach priniesť 
vlastný názor a pohľad na súčasný stav, kde sme vlastne aj zistili naše nedostatky. Záverom vykonanej 
analýzy sú nasledujúce odpovede na naše otázky: 

1. Môže dozorná rada svojím konaním zaväzovať spoločnosť, keďže členovia dozornej rady, 
nie sú považované za osoby, ktoré by boli pri prevádzkovaní podniku poverené určitou 
činnosťou? 

Člen dozornej rady nie je oprávnený zaväzovať spoločnosť na základe § 15 Obchodného zákonníka, 
pretože podľa tohto ustanovenia členovia dozornej rady nemohli uzavrieť zmluvu o poskytovaní právnych 
služieb, ktorú mohlo uzavrieť len predstavenstvo ako štatutárny orgán obchodnej spoločnosti. Najvyšší súd 
Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí – 3Obdo/57/2019 – konštatoval, že bol nesprávne aplikovaný § 
15 Obchodného zákonníka, teda to znamená, že konanie dozornej rady, ktoré smerovalo k uzatvoreniu 
zmluvy by zaväzovalo spoločnosť, pretože žalobca by nemohol nevedieť, že keby dozorná rada uzatvorila 
zmluvu, tak by prekročila rozsah svojho poverenia. Sme toho názoru, že právny vzťah medzi žalobcom a 
dozornou radou nemohol vzniknúť a taktiež by sme podotkli, že dozorná rada je kontrolným orgánom, 
tým pádom nemá právnu subjektivitu, a teda nemôže svojím konaním zaväzovať spoločnosť. 

2. Môže osoba vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu a funkciu riaditeľa v 
spoločnosti? 

Z Obchodného zákonníka nevyplýva obmedzenie, ktoré by zakazovalo, aby tá istá osoba zastávala 
funkciu člena štatutárneho orgánu spoločnosti, ako aj „neštatutárnu“ funkciu v spoločnosti. Na základe 
vykonanej analýzy rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, je podľa nášho názoru s ohľadom na 
súčasné znenie zákona možné kombinovať členstvo v štatutárnom orgáne s funkciou riaditeľa spoločnosti. V 
súlade s ustanovením § 15 Obchodného zákonníka je aj dodatok k pracovnej zmluve vystavený riaditeľovi, 
ktorý predstavuje potvrdenie o obsahu jeho oprávnenia zastupovať spoločnosť z titulu funkcie riaditeľa 
spoločnosti, v rozsahu pracovnej náplne. 

3. Je súčasná úprava zákonného zastúpenia podnikateľa, najmä s ohľadom na zákonné 
zastúpenie, prostredníctvom podnikového zmocnenia dostatočná tým, že sa Najvyšší 
súd Slovenskej republiky musel touto otázkou zaoberať v ostatnom období v dvoch 
rozhodnutiach? 

Ak by bola úprava zákonného zastúpenia podnikateľa dostatočná v Obchodnom zákonníku, najmä s 
ohľadom na podnikové zmocnenie, tak by sa Najvyšší súd Slovenskej republiky nemusel k predmetnej 
otázke venovať v dvoch analyzovaných rozhodnutiach. Nakoľko sme ale obmedzení existujúcou úpravou 
Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka ako aj iných predpisov, ktorá neumožňuje vyjadriť vždy 
všetko a dopodrobna, bude preto potrebný výklad súdu. Mnohokrát nezáleží na tom, ako podrobné je 
spracovanie danej problematiky v zákone, keďže vždy môže nastať špecifická situácia, na základe ktorej súd 
to bude musieť zákonné znenie vyložiť a upresniť. 

V závere tejto práce možno povedať, že sme dostatočne zodpovedali všetky otázky, ktoré sme si v 
úvode práce položili, a v každej z otázok sme sa priklonili na stranu podľa svojho presvedčenia. 
 

                                                 
102 Patakyová, M. In: Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 5. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2017, (§ 15),  s. 57 
– 68, navštívené dňa: 03.02.2021. 
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