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PREDHOVOR
Jednou zo základných funkcií práva je zaistenie ochrany dôležitých hodnôt
ľudského života i spoločnosti. Právny poriadok pôsobí pri korigovaní ľudského
správania tak, aby sa ohrozeniu alebo porušeniu práv a právom chránených záujmov
predchádzalo a súčasne ako mechanizmus pre následné vyvodenie zodpovednosti,
ak porušenie právnych povinností nastane.
Právne vzťahy sú súčasťou širšieho systému spoločenských vzťahov. Pri výbere
témy tohtoročnej medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých
vedeckých pracovníkov Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach s titulom „Ochrana, prevencia a zodpovednosť v právnych vzťahoch“
sme netušili, aký viacvýznamový a zásadný celospoločenský rozmer budú mať slová
označujúce názov vedeckého podujatia v čase jeho realizácie. Obdobie nepriaznivej
epidemiologickej situácie v celom svete ťaživo ochromilo bežný, viac či menej plynulý
chod života. V dôsledku náhlych udalostí sme boli viac ako kedykoľvek za nedávne
roky, všetci spoločne, i každý jednotlivo, povinní prevziať zodpovednosť za ochranu
zdravia nás všetkých, disciplinovaným správaním pôsobiť preventívne a zabrániť
šíreniu choroby, ktorá v mnohých krajinách spôsobila fatálne následky.
Pokračovanie v tradícii usporiadania medzinárodnej vedeckej konferencie
určenej pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov bolo napriek náročným
okolnostiam zachované. Priebeh platformy pre prezentáciu a konfrontáciu vedeckých
poznatkov sa však v porovnaní s uplynulými ročníkmi musel odchýliť od zaužívanej
prezenčnej formy a konferenčné prostredie sa prenieslo do virtuálnej podoby.
Účastníkom bola zabezpečená možnosť oboznámiť sa s ponúkanými príspevkami
a svoj názor, myšlienku alebo podnet predstaviť prostredníctvom online diskusie
realizovanej na podklade elektronického komentovania príspevkov, ktorá prebiehala
v dňoch 3. až 17. apríla 2020.
Pôsobenie ochrannej funkcie práva, prevenčné povinnosti, ale aj následne
vznikajúce zodpovednostné vzťahy sú bohatým zdrojom námetov pre vedecké
skúmanie, kladenie otázok a nachádzanie odpovedí na škálu teoretických i aplikačnoprávnych problémov v každom odvetví verejného a súkromného práva. Dôkazom
veľkoryso ponímanej témy medzinárodnej vedeckej konferencie je predkladaný
zborník vedeckých príspevkov. Zborník, vytvorený v rámci riešenia grantovej úlohy
APVV-16-0002 – Duševné zdravie na pracovisku a posudzovanie zdravotnej
spôsobilosti zamestnanca, zachytáva obsahovo rôznorodé zábery právnej regulácie
z viacerých oblastí práva, od autorov pôsobiacich v akademickom prostredí
a v právnej praxi. Veríme, že predkladané dielo sa stane podnetným zdrojom pre
ďalšie vedecké skúmanie, inšpiráciou pre svojich čitateľov a pridanou hodnotou
v oblasti právnej vedy.
V Košiciach dňa 12. júna 2020
editori
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Duševná spôsobilosť na výkon štátnej služby
Mental fitness for civile service
JUDr. Silvia Beierová

Abstrakt
Overovanie duševnej spôsobilosti osoby pred vznikom služobného pomeru je
podmienkou, ktorú musí príslušník spĺňať po celú dobu trvania služobného pomeru.
Predmetom príspevku je právna úprava overovania duševnej spôsobilosti uchádzača
o prijatie do služobného pomeru, ako aj možností jej overovania počas celej doby
trvania služobného pomeru. Príspevok sa venuje aj otázke, ako vyriešiť konfliktnú
situáciu, kedy príslušník potrebuje psychologickú podporu a pomoc v služobnom
úrade, avšak pre strach zo straty zamestnania sa so situáciou vysporadúva sám.
Kľúčové slová:
Duševné zdravie, overovanie duševnej spôsobilosti, psychologické vyšetrenie,
spôsobilosť na výkon štátnej služby, služobný pomer.
Abstract
Verification of mental fitness before service is a prerequisite, which the official must
complete for the entire duration of the service. The subject of the article is the legal
regulation of verification of the mental fitness of the applicant for recruitment, as well
as the possibility of its verification throughout the entire period of service. The article
is also about solving the conflict situation, when the officer need psychical help,
however, because of the fear of losing his job, he tackles the situation on his own.
Key words:
Mental health, mental fitness verification, psychological examination, civil service
performance, civil service.
ÚVOD
Pri úvahách o téme príspevku súvisiacou s ochranou, prevenciou,
zodpovednosťou v právnych vzťahoch je duševná spôsobilosť predmetom, ktorý
súvisí so všetkými spomenutými pojmami. Overovanie duševnej spôsobilosti
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uchádzača pred vznikom služobného pomeru k ozbrojenému bezpečnostnému zboru1
alebo ozbrojenému zboru2 chráni samotný služobný úrad, štátny orgán vykonávajúci
svoju pôsobnosť na úseku verejnej bezpečnosti a vnútorného poriadku pred prijatím
takých osôb do služobného pomeru, ktorých rozumové schopnosti, osobnostné
vlastnosti, či psychická stabilita nedávajú záruku riadneho výkonu štátnej služby.
Ochrana súčasne súvisí s ochranou príslušníka a starostlivosťou o jeho duševné
zdravie, keďže je neustále vystavovaný stresujúcim situáciám. Už len samotná povaha
služobného pomeru so striktným uplatňovaním princípu hierarchie prináša neustále
napätie. Avšak strach zo straty zamestnania mnohokrát vedie k tomu, že príslušník o
pomoc pri riešení psychických problémov, či už majú svoj pôvod v práci alebo
v súkromí, nepožiada. Tu by mala nastúpiť zodpovednosť za duševné zdravie
príslušníka. Ako odhaliť riziko zlyhaní, či excesov v dôsledku psychických
problémov, či porúch príslušníka a ako pristúpiť k ich riešeniu, aby bol chránený tak
služobný úrad, ako aj samotný príslušník súvisí s pojmom prevencie. Osobnosť
človeka sa mení v závislosti od životných situácií, traumatizujúcich zážitkov,
osobných skúseností. Osobnostné vlastnosti posudzované pred vznikom služobného
pomeru neostávajú nemenné, a preto by mali byť pravidelne overované, s cieľom
zistenia závislosti, ovplyvniteľnosti, duševnej nestability, vydierateľnosti, či iných
vlastností alebo situácií, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo nielen pre
príslušníka, ale aj pre samotný služobný úrad. Príspevok sa zaoberá analýzou zákona
č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej
informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a
Železničnej polície v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 73/1998 Z. z.“)
a zákona č. 35/2019 Z. z. o Finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 35/2019 Z. z.“) v tejto oblasti, jej
zhodnoteniu a návrhmi de lege ferenda.
1

DUŠEVNÁ SPÔSOBILOSŤ UCHÁDZAČA O PRIJATIE DO
SLUŽOBNÉHO POMERU

Požadovaná duševná spôsobilosť občana – uchádzača o prijatie do služobného
pomeru, ktorá sa posudzuje psychodiagnostickým vyšetrením, ktoré vykonáva
služobný psychológ, je v súčasnosti jednou z najväčších prekážok pri prijímaní do
služobného pomeru.3
Pod pojem psychická/duševná spôsobilosť na výkon štátnej služby je
subsumovaná škála relevantných schopností, osobnostných vlastností a prvkov
motivácie, ktoré možno zoskupiť do kapacít.
Intelektová kapacita zahŕňa úroveň rozumových schopností (intelektová
adaptabilita – schopnosť prieniku do problému, porozumenie vzťahom a súvislostiam;
intelektová flexibilita – schopnosť prepájať a striedať duševné aktivity; intelektová
Policajný zbor a Zbor väzenskej a justičnej stráže
Finančná správa, Národný bezpečnostný úrad, Slovenská informačná služba
3
MEZEI, J., ŠIMONOVÁ, J., NOCIAR, J., DINIČ, J., FUFAĽ, I., Štátna služba a služobný pomer príslušníkov
Policajného zboru, Bratislava : Wolters Kluwer SR s. r. o., 2018, 764 s.
1
2
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vytrvalosť – udržanie osobného štandardu rozumového výkonu s potrebnými
výstupmi – schopnosť dedukcie, indukcie, analýzy a syntézy a schopnosť tvoriť
úsudky a súdy, prijímať rozhodnutia a pod.) a úroveň pamäťových schopností
(schopnosť vštepovania do pamäte, udržania v pamäti a vybavovania,
znovupoznania). Táto kapacita je dôležitým predpokladom učenia sa.
Výkonová kapacita zahŕňa primárne schopnosti vnímania, parametre
pozornosti, reaktibilitu, schopnosť rýchlo sa rozhodovať v jednoduchých
podnetových situáciách, psychomotorické tempo, odolnosť proti senzomotorickej
záťaži, odolnosť proti únave a celkovo odolnosť voči ďalším formám záťaže – tlak
časovej tiesne, interferencia, tlak zodpovednosti, pôsobenie frustrácie a ďalšie.
Osobnostná kapacita, v ktorej sa odráža osobnostná podstata jednotlivca – jeho
temperament, neuropsychická stabilita, emocionálna vyzretosť a stabilita, pevnosť
vôle a charakteru, miera sebaistoty, preferovaný prístup k spracovaniu reality
(maskulínny/femínny, kognitívny štýl), spôsob spracovania agresivity a iné.
Sociálno-interakčná kapacita, do ktorej sa premieta celková psychosociálna
zrelosť, spôsob vnímania a prežívania iných ľudí, sebavedomie, prístupnosť voči
iným ľuďom, kooperatívnosť, altruizmus, úroveň komunikačných zručností a mnohé
ďalšie.
Motivačná kapacita je tvorená súborom dominujúcich záujmov, hierarchiou
potrieb, štruktúrou hodnôt, silou a orientáciou ašpirácií, súborom cieľov. Je v nej
zakomponovaná odpoveď, prečo chce jedinec vykonávať štátnu službu v služobnom
pomere.
Samotné vyšetrenie je (spravidla) ustáleným procesom aplikácie relevantných
psychodiagnostických nástrojov, metód a techník. Vykonáva sa použitím
štandardných testov, anamnestických, osobnostných dotazníkov a projektívnych
techník, ako aj pozorovaním, psychodiagnostickým pohovorom a prístrojovými
testovacími metódami. Ide o dlhotrvajúce vyšetrenie, spravidla 6 až 8 hodín.
Vyšetrenia sú zamerané na odhalenie náznakov osobnostných vlastností, vrátane
záujmov a sebahodnotenia, a následnú identifikáciu rizikových faktorov, napríklad
rizikových faktorov v osobnej, rodinnej a sociálnej anamnéze, ktoré sú alebo môžu
byť prekážkou pre vstup osoby do služobného pomeru. Primárnym cieľom a súčasne
aj výberovým kritériom pri posudzovaní duševnej spôsobilosti je z prijímacieho
procesu
vylúčiť
jedincov,
ktorí
vykazujú
znaky
kritického
zníženia/oslabenia/nedostatočnosti relevantných schopností a/alebo vykazujú znaky
abnormity osobnosti.
Overovanie duševnej spôsobilosti vykonávajú služobní psychológovia, ktorým
sú známe požiadavky na uchádzača ako aj osobitosti služobného pomeru a ktorí
dokážu zodpovedne posúdiť duševnú spôsobilosť vo vzťahu k plneniu služobných
úloh v služobnom pomere. Obsahové zameranie diagnostických nástrojov nie je
zverejnené a požiadavky na uchádzačov nie sú konkretizované v záujme ich
12

objektívneho vyhodnotenia. S uvedeným súvisí tiež skutočnosť, že oblastiach s
veľkou nezamestnanosťou sa osoby cieľavedome pripravujú na overenie duševnej
spôsobilosti v rámci prijímacieho konania do služobného pomeru a výsledky ich
vyhodnotenia potom neodzrkadľujú objektívnu realitu.
Spôsob, akým má služobný úrad pristúpiť k vyhodnoteniu vyšetrenia,
prípustnosť jeho opakovania, či informovania uchádzača o výsledku, nie je
predmetom regulácie osobitných zákonov.
K vyhodnoteniu možno pristúpiť z viacerých hľadísk. Jedným z nich je iba
konštatovanie, či osoba je alebo nie je duševne spôsobilá na výkon štátnej služby, bez
hlbšej analýzy výhrad, či rizík vo vzťahu k tomu, do akej funkcie sa má ustanoviť.
Uvedený postup sa volí v služobných úradoch, kedy sa na uchádzačov a neskôr
príslušníkov kladú tie najvyššie nároky, a to rovnaké na všetkých. Opačným je prístup
zohľadňujúci osobitnú charakteristiku funkcie, do ktorej má byť uchádzač zaradený.
V takom prípade by mal psychológ postupovať v súčinnosti s príslušným
nadriadeným, ktorý bude vykonávať voči osobe personálnu pôsobnosť. Najmä v
prípade, ak sú psychické predpoklady na prijatie do služobného pomeru uchádzača
čiastočne znížené, je potrebná ich hlbšia analýza vo vzťahu ku konkrétnej funkcii, do
ktorej má byť uchádzač zaradený. V praxi sa napríklad môže stať, že psychológ
upozorní na také osobnostné črty osoby, pre ktoré je nevhodná na zaradenie do
riadiacej pozície, avšak vo funkcii referenta nie sú prekážkou. Ďalšou skutočnosťou,
ktorá môže mať vplyv na posúdenie duševnej spôsobilosti je psychosociálna zrelosť
osoby. Ide predovšetkým o mladých ľudí, ktorí nie sú psychicky spôsobilí na výkon
štátnej služby. V takomto prípade možno odporučiť vykonať vyšetrenie opakovane,
avšak nie skôr ako o jeden rok, a to iba v prípade, ak je osoba iba aktuálne nespôsobilá
na výkon štátnej služby a je predpoklad, že v budúcnosti môže byť.
Možnosť opakovania psychologického vyšetrenia uchádzača o prijatie do
služobného pomeru tiež nie je predmetom právnej úpravy a je na zvážení služobného
úradu, či k tejto otázke bude pristupovať individuálne, v závislosti od výsledkov
overovania duševnej spôsobilosti, možnosť opakovania vylúči, alebo stanoví čas,
ktorý musí uplynúť od posledného overenia duševnej spôsobilosti.
V súčasnej dobe, kedy takmer polovica uchádzačov „neprejde“
psychologickým vyšetrením, sa možno prikloniť k takému spôsobu jeho
vyhodnocovania, ktoré zohľadní konkrétnu funkciu, do ktorej má byť uchádzač
zaradený. Avšak výsledky psychologického vyšetrenia sú záväzné a použité iba na
účely prijímacieho konania, a tak je potrebné klásť dôraz na overenie duševnej
spôsobilosti príslušníka, u ktorého bola zistená nejaká výhrada, pri každom jeho
prevedení alebo preložení na inú funkciu. Súčasne by bolo vhodné upraviť možnosť
opakovania overenia duševnej spôsobilosti v racionálnom časovom odstupe,
napríklad jedného roka, ak je dôvodom zamietnutia uchádzača aktuálna duševná
nespôsobilosť a existuje predpoklad, že v budúcnosti bude duševne spôsobilý pre
prijatie do služobného pomeru. V súvislosti s uvedeným je aktuálnou aj otázka
informovania uchádzača o výsledku overenia jeho duševnej spôsobilosti. Niektoré
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služobné úrady neposkytujú uchádzačom informácie o jednotlivých parciálnych
výsledkoch prijímacieho konania, a tak sa uchádzač nemá možnosť dozvedieť, že nie
je duševne spôsobilým na prijatie do služobného pomeru. V takomto prípade má
osoba možnosť iba opätovne požiadať o prijatie do služobného pomeru. Služobné
úrady však pri posudzovaní opätovných žiadostí nepostupujú jednotne, kým niektoré,
personálne stabilizované, zamietajú uchádzačov, ktorí nesplnili podmienky pre výkon
štátnej služby, iné služobné úrady opätovné preskúmanie týchto podmienok
neodmietajú.
V rámci prijímacieho konania do služobného pomeru možno právnu úpravu
posúdiť ako dostatočnú, dávajúcu priestor internej právnej úprave na stanovenie
požiadaviek na psychickú spôsobilosť jej príslušníkov, možnostiam jej
vyhodnocovania a prípustnosti opätovného overovania. Iba špecifiká konkrétneho
služobného úradu môžu determinovať požiadavky na psychickú spôsobilosť, ktoré sú
odôvodnené povahou služobných úloh viazaných na funkciu, do ktorej má byť
uchádzač zaradený. Špecifický charakter služobného úradu sa premieta aj do špecifík
prijímacieho procesu, vrátane overovania duševnej spôsobilosti na výkon štátnej
služby.
2

DUŠEVNÁ SPÔSOBILOSŤ PRÍSLUŠNÍKA POČAS TRVANIA
SLUŽOBNÉHO POMERU

Plnenie služobných úloh príslušníka,4 ich povaha, prostredie v ktorom sa
vykonávajú a množstvo obmedzení vyplývajúcich zo služobného pomeru predstavujú
psychický stres, ktorému je príslušník sústavne vystavovaný a ktorý nesporne vplýva
na jeho psychiku, psychickú rovnováhu a odolnosť. Psychické problémy môžu viesť
k závislosti od alkoholu, k užívaniu omamných a psychotropných látok, či liekov
spôsobilých ovplyvniť psychiku príslušníka, k hazardu a stávkovaniu, či iným
konaniam, v dôsledku ktorých sa príslušník uchýli ku konaniu nezlučiteľnému s
plnením služobných úloh.
Ďalšou skutočnosťou, ktorá má vplyv na výkon štátnej služby je pocit moci,
ktorým dáva príslušníkom ich postavenie a mnohokrát prebúdza nie pozitívne
vlastnosti, ktoré sa v prijímacom konaní nedali odhaliť.
2.1

Overovanie duševnej spôsobilosti počas trvania služobného pomeru

Príslušník je po celú dobu trvania služobného pomeru povinný spĺňať
podmienku psychickej spôsobilosti na výkon štátnej služby. Osobitne je potrebné
klásť dôraz na túto skutočnosť v prípadoch, kedy je príslušníkovi pridelená služobná
zbraň. Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyžaduje, aby sa osoby, ktoré majú
oprávnenie na nosenie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku a oprávnenie na
Príslušník Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a
justičnej stráže a ozbrojený príslušník finančnej správy.

4
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držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania alebo oprávnenia podľa osobitného
predpisu podrobovali overeniu psychickej spôsobilosti pred každým vydaním nového
zbrojného preukazu, to znamená každých desať rokov. V porovnaní s uvedeným,
príslušník nie je povinný podrobiť sa overeniu psychickej spôsobilosti na nosenie
služobnej zbrane, či vlastnej zbrane a streliva cyklicky a postačuje len, že deklaruje,
že je príslušníkom.5
Vychádzajúc z právnej úpravy služobného pomeru zákonom č. 73/1998 Z. z.
možno konštatovať iba strohú právnu úpravu ukladajúcu príslušníkovi podrobiť sa
psychologickému vyšetreniu na zistenie duševnej spôsobilosti na výkon štátnej
služby, ktorá by mala byť precizovaná internými predpismi služobného úradu.
Podrobnejšia právna úprava psychologického vyšetrenia je obsiahnutá v zákone
č. 35/2019 Z. z., podľa ktorej nadriadený môže počas trvania služobného pomeru
nariadiť psychologické vyšetrenie príslušníka finančnej správy na overenie duševnej
spôsobilosti na výkon štátnej služby a na výkon funkcie so zbraňou, ak ide o
ozbrojeného príslušníka finančnej správy. Psychologické vyšetrenie vykoná
psychológ určený služobným úradom.
Ak zo záverov psychologického vyšetrenia vyplýva, že príslušník nie je
duševne spôsobilý na výkon štátnej služby, môže príslušník finančnej správy do
desiatich pracovných dní odo dňa oznámenia záverov psychologického vyšetrenia
požiadať o opakované psychologické vyšetrenie; opakovaným psychologickým
vyšetrením nesmie služobný úrad poveriť psychológa, ktorý vykonal prvé
psychologické vyšetrenie.
Súčasťou psychologického vyšetrenia na overenie duševnej spôsobilosti na
výkon funkcie so zbraňou a opakovaného psychologického vyšetrenia na overenie
duševnej spôsobilosti na výkon funkcie so zbraňou je overenie duševnej spôsobilosti
na výkon štátnej služby.
Na účely konania vo veciach služobného pomeru sa pri posudzovaní duševnej
spôsobilosti príslušníka finančnej správy prihliada na závery psychologického
vyšetrenia, alebo na závery opakovaného psychologického vyšetrenia.
2.2

Duševná spôsobilosť na výkon funkcie

Služobné zákony upravujú iba vykonávanie psychologického vyšetrenia na
zistenie duševnej spôsobilosti na výkon štátnej služby, pričom právna úprava opomína
skutočnosť, že príslušník sa v prostredí, ktoré vyžaduje obrovské psychické vypätie,
rýchle rozhodovanie a správnu reakciu môže stať psychicky nespôsobilým na výkon
5
Žiadateľ o zbrojný preukaz, ktorý je v čase podania žiadosti príslušníkom ozbrojených síl Slovenskej republiky
vykonávajúcim profesionálnu službu, príslušníkom ozbrojeného bezpečnostného zboru, ozbrojeného zboru,
Slovenskej informačnej služby alebo Národného bezpečnostného úradu, predkladá písomné potvrdenie nadriadeného
s personálnou právomocou, ktorým sa osvedčuje bezúhonnosť a spoľahlivosť žiadateľa a jeho zdravotná spôsobilosť
a psychická spôsobilosť používať služobnú zbraň.
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funkcie, pričom iná, psychicky menej náročná práca by mohla predísť absolútnej
duševnej nespôsobilosti na výkon štátnej služby. Bolo by amorálne konštatovať
duševnú nespôsobilosť na výkon štátnej služby príslušníka po desiatich rokoch štátnej
služby vo výkone a prepustiť ho ako duševne nespôsobilého, a to najmä ak môže
odovzdávať svoje skúsenosti kolegom vo funkcii, ktorá nevyžaduje až také psychické
vypätie.
V niektorých prípadoch už pri vzniku služobného pomeru psychológ upozorní
na niektoré kritické povahové vlastnosti, alebo iné slabiny týkajúce sa psychickej
odolnosti, ktoré vzhľadom na povahu funkcie, do ktorej má byť príslušník zaradený,
nepredstavujú vyššie riziko pre plnenie nadchádzajúcich služobných úloh. Výsledky
psychodiagnostikého a psychologického vyšetrenia sa však použijú iba v prijímacom
konaní a ďalej sa na ne spravidla neprihliada. Počas trvania služobného pomeru, a to
aj v súvislosti s kariérnym rastom, príslušník môže byť ustanovený do vyššej funkcie
alebo prevedený na inú funkciu, pričom nároky na duševnú stabilitu a psychický
výkon môžu byť vyššie. V týchto prípadoch už zákon overenie duševnej spôsobilosti
na funkciu nevyžaduje.
V týchto intenciách by bolo vhodné uvažovať nad overovaním psychickej
spôsobilosti na výkon funkcie a nie na výkon štátnej služby, a to periodicky a v
prípadoch, ak má byť príslušník prevedený na inú funkciu, resp. ustanovený do vyššej
funkcie, osobitne riadiacej funkcie.
Zlyhaniam pri výkone štátnej služby spôsobených psychickou nespôsobilosťou
na výkon funkcie by mohli predísť pravidelné psychologické vyšetrenia a prehliadky
duševnej spôsobilosti zamerané na odhalenie takých zmien v rozhodovaní a správaní
príslušníka, ktoré by mohli byť na ujmu plnenia služobných úloh. Tie môžu mať
príčinu v životných zmenách, traumách, v postupnej (pomalej a latentnej) degradácii
schopností, či osobnosti príslušníka (rozvíjajúce sa chronické somatické ochorenie,
regres v správaní v dôsledku psychických zmien osobnosti v spojení so závislosťou,
degradácia schopností v dôsledku predčasného starnutia a pod.). Môžu byť
dôsledkom výraznej zmeny v motivácii, či jej straty, dôsledkom sklamaní príslušníka
plynúceho z narastania rozporu medzi jeho očakávaniami a dennou praxou, či zmenou
podmienok na výkon štátnej služby, ktoré nevie ovplyvniť. Tieto zmeny môžu v praxi
viesť k „prechodu na druhú stranu“, ku korupčnému správaniu, k porušovaniu
povinnosti zachovávať mlčanlivosť o všetkých veciach, o ktorých sa pri výkone
štátnej služby dozvedel a ku ktorým mal prístup. Berúc do úvahy obmedzenia
psychodiagnostickej praxe, nemožno spochybňovať preventívny účinok opakovaných
psychologických vyšetrení príslušníkov. Ich frekvencia by mala byť determinovaná
povahou služobných úloh a prostredím, v ktorom sa vykonávajú. Pri funkciách s
najvyšším nárokom na psychickú stabilitu a odolnosť by sa mohli vykonávať každých
päť rokov trvania takejto funkcie, v ostatných prípadoch aspoň každých desať rokov.
Princíp opakovaného psychologického vyšetrenia vo vzťahu k vykonávanej
funkcii by sa mohol uplatňovať aj ad hoc, ak príslušník dlhodobo nedosahuje
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požadované výsledky, ak pri plnení služobných úloh zlyhal, porušil predpísané
postupy, spôsobil ujmu na majetku, zdraví, či živote.
Negatívny výsledok takéhoto vyšetrenia by nemal viesť k prepusteniu
príslušníka, ale k prevedeniu alebo preloženiu na inú funkciu, ktorá by bola primeraná
jeho duševnej spôsobilosti. Overovanie duševnej spôsobilosti na výkon funkcie však
vyžaduje interakciu nadriadeného so služobným psychológom a nemalo by sa stať
nástrojom ako zbaviť príslušníka funkcie, ale ako prispôsobiť podmienky a prostredie
pre výkon štátnej služby tak, aby mohla byť vykonávaná riadne, včas a požadovanej
kvalite. Takýmto spôsobom a včasným odhalením psychickej nespôsobilosti na
funkciu by tiež mohli byť eliminované excesy v správaní, porušenia predpisov, či
služobnej prísahy.
2.3

Duševná spôsobilosť na výkon štátnej služby

Z dikcie služobných zákonov priamo nevyplýva, v ktorých prípadoch a za
akých podmienok sa overuje duševná spôsobilosť príslušníka na výkon štátnej služby
počas trvania služobného pomeru. Overovanie duševnej spôsobilosti nie je viazané na
žiadne formálne alebo vecné podmienky.
Vychádzajúc z judikatúry súdov možno vo všeobecnosti konštatovať, že k
overeniu duševnej spôsobilosti dochádza najmä v prípade konfliktného správania na
pracovisku, nevhodného vystupovania v služobnom styku, vzťahov s nadriadenými
na zlej úrovni, správania neprimeraného funkcii, znižujúceho sa pracovného výkonu,
slabej iniciatívy, nedôsledného plnenia služobných úloh, či problémov so
sebaovládaním. V týchto prípadoch išlo o zjavné prípady psychickej nevyrovnanosti,
ktoré vyústili do uvedených excesov. V praxi však nedochádza k častému overovaniu
duševnej spôsobilosti príslušníkov, ide o postup ad hoc, pri dlhotrvajúcejších
zjavných problémoch v správaní.
Overenie duševnej spôsobilosti vykonávajú služobní psychológovia, ktorí sú v
služobnom pomere alebo v inom pracovnoprávnom vzťahu k služobnému úradu. Na
základe posudku služobného psychológa, ktorým sa konštatuje, že príslušník nie je
duševne spôsobilý na výkon štátnej služby, zákon ukladá nadriadenému prepustiť
príslušníka zo služobného pomeru. Ide o pomerne strohú úpravu ktorá však nezbavuje
služobný úrad povinnosti presne a úplne zistiť skutočný stav veci a obstarať si pre
rozhodnutie potrebné doklady. Posúdiť by mal rovnako dôkladne všetky rozhodné
okolnosti, bez ohľadu na to, či svedčia v prospech, alebo v neprospech príslušníka.
Príslušník by mal mať možnosť vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam a navrhovať
ďalšie dôkazy. Nie je možné rozhodnúť na základe jediného posudku služobného
psychológa.
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Z rozhodnutí Najvyššieho súdu SR,6 ktorý preskúmaval zákonnosť rozhodnutí
o prepustení príslušníkov zo služobného pomeru z dôvodu duševnej nespôsobilosti na
výkon štátnej služby, možno konštatovať, že je žiaduce, aby sa k overeniu duševnej
spôsobilosti na výkon štátnej služby pristupovalo v odôvodnených prípadoch, nielen
na základe nepodloženého názoru nadriadeného. Podkladom by mohli byť napr.
sťažnosti na príslušníka, uložené disciplinárne opatrenia, záznamy z pohovoru s
nadriadeným, predchádzajúce služobné hodnotenia, písomné vyjadrenia kolegov, na
základe ktorých by boli pochybnosti o duševnej spôsobilosti príslušníka odôvodnené.
V prípade, ak príslušník požiada o kontrolné psychologické vyšetrenie, malo by mu
byť vyhovené. Ak sám predloží posudok nezávislého psychológa s protichodným
záverom, mal by služobný úrad zabezpečiť dostatok dôkazov, aby odstránil existujúce
rozpory. Spochybňovaná bola aj nezávislosť služobného psychológa a jeho
nestrannosť, poukazované bolo na tendenčné posudky. Z tohto dôvodu by mali
služobné úrady prihliadať aj na závery iného psychologického alebo psychiatrického
vyšetrenia predloženého príslušníkom. Služobné úrady argumentovali tým, že nie sú
oprávnené spochybňovať správnosť a objektívnosť posudkov o duševnej spôsobilosti,
čo ich však nezbavuje povinnosť úplne a správne zistiť skutkový stav. Dôkazom pri
tom nemusí byť iba posudok služobného psychológa, ale aj iné znalecké posudky,
odborné posudky, a iné vyjadrenia a potvrdenia.
Uvedené argumenty Najvyšší súd SR zhrnul nasledovne: „Skutočnosť, že
posudok služobného klinického psychológa je základným podkladom pre rozhodnutie
v zmysle ustanovenia § 192 ods. 1 písm. c) zákona č. 73/1998 Z. z. nevylučuje - za
účelom objektívneho zistenia skutočného stavu veci - vykonanie ďalších dôkazov
ohľadne zistenia duševnej spôsobilosti príslušníka ako posudzovanej osoby na výkon
štátnej služby. Kasačný súd sa nestotožňuje s názorom, že ustanovenia zákona o
štátnej službe neumožňujú závery psychológa vyslovené v posudku preskúmavať, ani
prípadne nariadiť vykonanie nového kontrolného psychologického vyšetrenia.
Odborný posudok predstavuje dôkaz podliehajúci hodnotiacemu procesu zo strany
správneho orgánu. Nemožno sa stotožniť s argumentáciou, že odborný posudok
služobného klinického psychológa je za každých okolností správny a objektívny,
najmä s prihliadnutím na fakt, že ide o služobného psychológa. V predmetnej veci nič
nebránilo správnemu orgánu doplniť dokazovanie za účelom dosiahnutia
objektívneho zistenia po tom, ako žalobca predložil lekárske správy zo
psychologických vyšetrení a znalecký posudok vypracovaný súdnou znalkyňou. V
rámci dokazovania, pokiaľ sú závery klinického psychológa zo strany žalobcu
spochybňované, je povinnosťou správneho orgánu, aby tieto pochybnosti vyvrátil
zákonnými prostriedkami, t. j. dôkazmi, ku ktorým, okrem iného, patrí aj znalecké
dokazovanie, na základe ktorých dostatočne objasní skutočný stav. Je namieste, aby
boli tieto rozpory odstránené kontrolou zvolených metód vyšetrenia, zistení a
samotných záverov.“7

Napr. rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 8Sžo/114/2010 zo dňa 10. marca 2011, rozsudok Najvyššieho súdu SR
sp. zn. 10Sžo/22/2016 zo dňa 29. marca 2017, rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2Sžo/28/2011 zo dňa 19. októbra
2011, rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 10Sžo/51/2016 zo dňa 27. júla 2016.
7
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 10Sžk/16/2017 zo dňa 19. júna 2019.
6
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K objektívnemu zisteniu skutkového stavu by prispela taká právna úprava,
ktorá by ukladala služobnému úradu podrobiť príslušníka psychologickému
vyšetreniu na overenie duševnej spôsobilosti na výkon štátnej služby v prípade
odôvodnených pochybností o jeho duševnej spôsobilosti a pred prepustením
príslušníka zo služobného pomeru zabezpečiť aj posudok nezávislého klinického
psychológa.
3

PSYCHOLOGICKÁ PREVENCIA

Spoločenské zmeny v uplynulých desaťročiach a nárast hrozieb rôzneho druhu
prinášajú zmeny životného štýlu mnohých ľudí, zmeny v hierarchii hodnôt, či zmeny
pohľadu na život. Podľa odborných autorít sa zrýchľuje tempo života, stupňuje sa
zaťaženie informáciami, zvyšuje sa tlak na výkonnosť človeka a schopnosť
prispôsobovať sa zmenám a celkovo sa vyrovnávať s dynamicky sa meniacimi
podmienkami života. V spojitosti s tým dochádza k signifikantnému nárastu
psychických problémov u jednotlivcov, aj k celkovému rastu frekvencie výskytu
psychických porúch a ochorení v spoločnosti.
Napriek prísnemu výberu, príprave, tréningu príslušníkov na výkon štátnej
služby, priebežnej lekárskej starostlivosti, možnosti rehabilitácie a relaxácie dochádza
zákonite aj u príslušníkov k reálnym psychickým poruchám rôznej etiológie a rôznej
závažnosti. V prípade výskytu somatického problému príslušník využije lekársku
pomoc, avšak v prípade duševného ochorenia má príslušník tendenciu skrývať ho
a maskovať, namiesto vyhľadania pomoci a terapie. Takéto konanie je výsledkom
obavy zo straty duševnej spôsobilosti na výkon štátnej služby. Vplýva na to tak „duch
zákonov“, ako aj celkové skupinové povedomie a celková sociálna klíma v zboroch.
Priznať psychický problém, ktorý už príslušník nie je schopný sám zvládať, sa stále
považuje za neprijateľné a pre neho kontraproduktívne. To, čo sa v sfére somatických
ochorení považuje za bežné, samozrejmé a prirodzené, je v prípade narušenia
psychiky tabuizované.
V oblasti starostlivosti o príslušníkov zaujíma významné miesto inštitút
preventívnej rehabilitácie. Jej účelom je prispievať k regenerácii fyzických a
psychických síl príslušníkov. Zmennosť časté vykonávanie služby nadčas, nočná
služba, nepravidelné stravovanie, nedostatok odpočinku, denný kontakt s trestnou
činnosťou majú významný vplyv na zdravotný a psychický stav príslušníkov.
Realizáciou špeciálnych rekondičných a relaxačných programov v rámci preventívnej
rehabilitácie sa zvýši fyzická zdatnosť a zlepší sa ich reakcia na duševný stres.8
Na upevnenie telesného a duševného zdravia patrí vymedzenému okruhu
príslušníkov9 preventívna rehabilitácia, ktorú tvorí súbor liečebnopreventívnych,
Dôvodová správa k zákonu č. 73/1998 Z. z.
Preventívna rehabilitácia sa poskytuje príslušníkom, ktorí v kalendárnom roku dosiahli vek najmenej 35 rokov
(ozbrojený príslušník finančnej správy 40 rokov) alebo vykonávali štátnu službu po dobu najmenej 15 rokov,
pyrotechnikom, potápačom, letcom a palubnému personálu, príslušníkom, ktorí sa vrátili z pôsobenia v misii alebo z
ochrany zastupiteľského úradu, najneskôr do jedného roka od skončenia vyslania formou liečebno-preventívnej

8
9
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telovýchovno-športových a pracovných opatrení. Preventívna rehabilitácia sa
vykonáva formou aktívneho odpočinku, liečebnopreventívnej starostlivosti, alebo
výkonu práce v trvaní štrnástich (ozbrojeným príslušníkom finančnej správy v
rozsahu siedmich) po sebe nasledujúcich kalendárnych dní v kalendárnom roku.
Preventívna rehabilitácia sa neposkytuje príslušníkom v prvom roku
služobného pomeru, príslušníkom zaradeným do neplatenej zálohy, príslušníkom, u
ktorých bolo rozhodnuté o ich prepustení alebo ktorí požiadali o uvoľnenie, alebo u
ktorých to vylučuje ich zdravotný stav a počas materskej dovolenky alebo rodičovskej
dovolenky. Preventívna rehabilitácia vykonávaná formou liečebnopreventívnej
starostlivosti sa poskytuje v kúpeľno-rehabilitačných ústavoch alebo v
zdravotníckych zariadeniach určených služobným úradom. Náklady spojené s
preventívnou rehabilitáciou hradí služobný úrad. Preventívna rehabilitácia sa
neposkytne v roku, v ktorom sa príslušníkovi poskytne kúpeľná starostlivosť.
Kúpeľná starostlivosť sa poskytuje príslušníkovi na návrh ošetrujúceho lekára,
posudkový lekár následne posúdi správnosť indikácie a splnenie podmienok
ustanovených osobitným predpisom,10 odôvodnenosť kúpeľnej starostlivosti v
závislosti od zdravotnej naliehavosti, závažnosti ochorenia, veku, služobného
zaťaženia, predpokladu úspešnosti kúpeľnej liečby na zlepšenie alebo stabilizovanie
zdravotného stavu. Kúpeľná starostlivosť sa uhrádza z osobitného účtu sociálneho
zabezpečenia príslušníkov a poskytuje sa spravidla v rozsahu 14 alebo 21 dní. Prvé
dva týždne kúpeľnej starostlivosti sa považujú za dôležité osobné prekážky v štátnej
službe a ak trvá 21 dní, tretí týždeň si príslušník čerpá dovolenku.
Tak preventívna rehabilitácia, ako aj kúpeľná starostlivosť sú nástrojmi
starostlivosti o príslušníkov a kompenzujú sťažené podmienky pri plnení služobných
úloh. No takáto forma upevňovania duševného zdravia nemusí byť vždy dostatočnou,
a to najmä v prípade traumatizujúcich zážitkov. Takýmito udalosťami môže byť život
a zdravie ohrozujúci útok proti príslušníkovi, použitie zbrane alebo iného
donucovacieho prostriedku, smrť kolegu, blízkej osoby, pokus o samovraždu alebo
samovražda v blízkom okolí, prenasledovanie nebezpečného páchateľa, služobný
zákrok proti agresívnej skupine alebo jednotlivcovi, živelná pohroma, dopravná
nehoda s vážnymi následkami, alebo iná mimoriadna udalosť, ktorá môže vyvolať
abnormálne reakcie príslušníka. V takýchto prípadoch je potrebné a žiaduce
poskytnúť príslušníkovi psychologickú pomoc. Každý príslušník by mal mať
zákonom priznanú možnosť požiadať o psychoterapiu, či psychologické poradenstvo,
a to bez strachu zo straty zamestnania.
Služobné zákony neukladajú služobným úradom ďalšie povinnosti týkajúce sa
starostlivosti o duševné zdravie príslušníkov. Právna úprava takýchto povinností sa
javí ako žiaduca, a to najmä s poukazom na obavu príslušníkov poukázať na svoje
psychické problémy, aby následne nebola hodnotená ich duševná spôsobilosť na
starostlivosti, ostatným príslušníkom s narušeným zdravotným stavom na základe rozhodnutia príslušnej lekárskej
komisie.
10
Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia
a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
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výkon štátnej služby. Prevencia, osveta, vzdelávanie a psychologický výcvik by mali
byť samozrejmosťou a mala by byť zo zákona poskytovaná každému príslušníkovi,
psychoterapia a psychologické poradenstvo by mali byť poskytnuté každému
príslušníkovi, ktorý o to požiada, a to bez obavy následného cieleného posudzovania
duševnej spôsobilosti na výkon štátnej služby.
Cieľom poskytovania psychologickej starostlivosti by malo byť
zabezpečovanie duševnej spôsobilosti, osobnostný rozvoj a pripravenosť príslušníka
na efektívny výkon služby, ako aj prevencia vzniku duševných problémov, ťažkostí,
porúch a chorôb.
ZÁVER
Služobný pomer príslušníka je inštitútom verejného práva. Právna povaha
služobného pomeru vyplýva zo zvláštnej povahy „zamestnávateľa“, ktorým je štát ako
primárny nositeľ verejnej moci. Príslušník sa teda priamo zúčastňuje na výkone
verejnej moci. Požadované vlastnosti ako sú čestnosť, statočnosť, disciplína,
pripravenosť vynaložiť svoje sily na ochranu verejného poriadku, života, zdravia
a majetku občanov, sú základnými predpokladmi výkonu štátnej služby. Z uvedeného
vyplýva aj základná podmienka duševnej spôsobilosti na výkon štátnej služby, ktorá
je dôkladne preverovaná v prijímacom konaní uchádzača o prijatie do štátnej služby
a ktorú musí príslušník spĺňať po celú dobu trvania služobného pomeru.
Právna úprava overovania duševnej spôsobilosti na výkon štátnej služby
psychologickým vyšetrením je pomerne strohá a dáva priestor služobnému úradu
vybrať iba tých najvhodnejších uchádzačov. Podrobnosti overovania duševnej
spôsobilosti v prijímacom konaní by mali byť upravené interným predpisom
obsahujúcim, okrem iného, požiadavky na uchádzača, postup vyšetrenia, spôsob jeho
vyhodnocovania a ne-možnosť informovania uchádzača o ich výsledku, vrátane
možnosti opakovania psychologického vyšetrenia, prípadne jeho časti.
Naopak, počas trvania služobného pomeru možno právnej úprave služobných
zákonov vyčítať ich strohosť, a to z viacerých hľadísk. Z hľadiska ochrany príslušníka
možno spomenúť zásah do jeho osobnosti, ktorý je povinný strpieť a ktorý môže byť
podkladom na ďalšie konanie vo veciach služobného pomeru s nepriaznivým
následkom na príslušníka. Z tohto dôvodu by právna úprava mala byť dostatočne
presná a následky predvídateľné, čo možno súčasnému zneniu vytknúť, keďže ukladá
príslušníkovi povinnosť podrobiť sa psychologickému vyšetreniu, ak o tom rozhodne
nadriadený, bez viazania tohto rozhodnutia na nejaké podmienky. Z hľadiska ochrany
príslušníka pred zhoršovaním jeho psychického stavu, nie je dostatočne upravená
preventívna psychologická starostlivosť o príslušníkov.
Z hľadiska ochrany služobného úradu pred excesmi a zlyhaniami príslušníkov
absentuje právna úprava posudzovania duševnej spôsobilosti na výkon funkcie,
rovnako ako absencia vymedzenia odôvodnených prípadov a periodicity jej
overovania. Právnej úprave overovania duševnej spôsobilosti na výkon štátnej služby
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možno vyčítať jej strohosť, a to najmä v súvislosti s poukazom na to, že služobné
zákony ukladajú služobnému úradu prepustiť príslušníka zo služobného pomeru
v prípade, ak služobný psychológ v posudku konštatuje, že príslušník nie je duševne
spôsobilý na výkon štátnej služby. Možnosť kontrolného vyšetrenia upravuje zákon
č. 35/2019 Z. z., avšak aj opätovné vyšetrenie vykoná služobný psychológ, ak o to
príslušník požiada. V praxi bola viackrát namietaná neobjektívnosť a tendenčnosť
posudkov služobných psychológov, keďže aj oni sú v služobnom pomere alebo
v inom pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému služobnému úradu ako vyšetrovaný
príslušník.
Na základe uvedeného by bolo vhodné upraviť možnosť overovania duševnej
spôsobilosti na výkon funkcie, a to periodicky, pri prevedení na inú funkciu (osobitne
na riadiacu funkciu), pri preložení príslušníka na inú funkciu a ak na základe správania
príslušníka alebo nedostatočného plnenia služobných úloh možno mať dôvodné
pochybnosti o jeho duševnej spôsobilosti na výkon funkcie, v ktorej je zaradený.
Negatívne výsledky takéhoto vyšetrenia by mali viesť k zaradeniu príslušníka do takej
funkcie, ktorá bude zodpovedať jeho duševnej spôsobilosti a k poskytnutiu
psychologickej starostlivosti formou psychologickej pomoci alebo terapie. Cieľom by
malo byť zlepšenie psychického zdravia a obnovenie jeho predchádzajúcej psychickej
kondície. Príslušník by mal mať vždy možnosť požiadať o opakované vyšetrenie.
K overovaniu duševnej spôsobilosti na výkon štátnej služby by sa malo
pristúpiť vtedy, ak by overovaním psychickej spôsobilosti na výkon funkcie zistili
také závažné nedostatky, že by nebolo možné príslušníka zaradiť do inej funkcie a
ďalej v prípade porušenia služobných povinností alebo služobnej disciplíny takým
zásadným spôsobom, kedy by v záujme ochrany služobného úradu pred ďalším
takýmto konaním bolo posúdenie duševnej spôsobilosti na výkon štátnej služby
odôvodnené. Odôvodnenie by malo byť súčasťou príkazu, či pokynu k podrobeniu sa
psychologickému vyšetreniu. Vždy by mala byť príslušníkovi daná možnosť požiadať
o kontrolné vyšetrenie, a to aj iným klinickým psychológom alebo psychiatrom ako
služobným. Ak by mala byť na základe výsledkov psychologického vyšetrenia
konštatovaná nespôsobilosť príslušníka na výkon štátnej služby, služobný úrad by mal
v rámci konania predchádzajúcemu prepusteniu príslušníka zo služobného pomeru
odstrániť akékoľvek pochybnosti o duševnej spôsobilosti príslušníka na výkon štátnej
služby.
Okrem právnej úpravy preventívnej rehabilitácie, prípadne kúpeľnej liečby nie
je služobný úrad v rámci starostlivosti o príslušníkov zaviazaný k poskytovania
psychologickej starostlivosti. V záujme prevencie duševných ochorení a znižovaniu
duševnej spôsobilosti na výkon štátnej služby by mal byť upravený systém
psychologickej prevencie. Vzdelávanie by nemalo byť zamerané iba na získavanie,
zvyšovanie a prehlbovanie kvalifikácie, ale aj na oblasť psychologickej prevencie.
Psychické problémy by mal mať príslušník možnosť riešiť s pomocou služobného
úradu, a to bez toho aby mal mať obavy zo straty zamestnania.
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K poskytovaniu psychologickej pomoci a podpory pri plnení služobných úloh
by mohli prispieť aj psychológovia zaradení priamo na vybraných útvaroch. Ich
činnosť by mohla byť zameraná nielen na psychohygienu, ale aj na sledovanie činnosti
príslušníkov, metodickú činnosť, či analyzovanie služobných zásahov a následné
usmerňovanie príslušníkov pri plnení ich služobných úloh vo vzťahu k verejnosti. Aj
keď sú príslušníci pripravovaní na plnenie služobných úloh po psychologickej stránke
v rámci špecializovaného vzdelávania, počas ktorého riešia niektoré modelové
situácie, tieto vedomosti by bolo vhodné naďalej opakovať a prehlbovať v súčinnosti
s tzv. útvarovým psychológom.
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Etika zdravotníckeho pracovníka
Ethics of healthcare professional
JUDr. Vladimíra Houdek Běhalová

Abstrakt
Lekár či iný zdravotnícky pracovník sa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
neriadi len právnymi normami ale aj etickými normami. Základným predpisom etiky
záväzným pre všetkých zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich zdravotnícke
povolanie v procese poskytovania zdravotnej starostlivosti, je Etický kódex
zdravotníckeho pracovníka. Tento etický kódex je súčasťou právneho poriadku
Slovenskej republiky, a preto porušenie povinností zakotvených v tomto etickom
kódexe možno sankcionovať.
Kľúčové slová:
etika, etický kódex, zdravotnícky pracovník, medicínska etika, zdravotnícka etika
Abstract
A doctor or other healthcare professional is not only guided by legal standards but
also by ethical standards when providing health care. The basic code of ethics binding
on all healthcare professionals carrying out the medical profession in the process of
providing healthcare is the Code of Ethics of the healthcare professional. This Code
of Ethics is part of the legal order of the Slovak Republic and therefore violation of
obligations enshrined in this Code of Ethics can be sanctioned.
Key words:
ethics, code of ethics, medical professional, ethics of doctor, ethics of healthcare
professional
ÚVOD
Právna úprava zodpovednosti v medicíne spojená s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti a výkonom zdravotníckeho povolania patrí k zaujímavým a aktuálnym
témam. Právna zodpovednosť v medicíne v sebe zahŕňa isté dosť významné špecifiká
a osobitosti, ktoré nenájdeme v iných druhoch právnej zodpovednosti, pretože ide o
zložitý právny vzťah medzi pacientom a zdravotníckym zariadením, resp. medzi
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pacientom a zdravotníckym pracovníkom, ktorý možno hodnotiť a pristupovať k
nemu z rôznych hľadísk, a teda v konečnom dôsledku i vymedziť jednotlivé práva a
im zodpovedajúce povinnosti zdravotníckeho pracovníka a pacienta. Výkon
zdravotnej starostlivosti predstavuje vždy či už väčší alebo menší zásah do telesnej a
psychickej integrity každého pacienta. Poskytovaním vyšetrovacích, diagnostických,
terapeutických a preventívnych medicínskych úkonov dochádza žiaľ často k rôznym
pochybeniam zo strany ošetrujúcich zdravotníckych pracovníkov, ktorých následkom
je vyvodenie adekvátneho druhu právnej zodpovednosti voči konkrétnym
zodpovednostným subjektom. Je však potrebné zdôrazniť obsah poslania výkonu
každého jedného zdravotníckeho povolania. Každý jeden zdravotnícky pracovník je
povinný vykonávať svoje zdravotnícke povolanie svedomito, statočne, s hlbokým
ľudským vzťahom k človeku, v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi a s
dostupnými poznatkami lekárskych a biomedicínskych vied, pričom zdravotnícky
pracovník je povinný sa správať k pacientovi ako k rovnocennému partnerovi,
korektne, s pochopením, s rešpektovaním intimity a trpezlivosťou, a nikdy sa neznížiť
k hrubému, nemravnému a nemorálnemu konaniu.
1

ZÁKLADNÉ POJMY

1.1 Etika (gr. ethos, éthos – pastva, stajňa, bydlisko, obyčaj, temperament,
charakter; ethicos – etické cnosti; ethica – veda, ktorá skúma etické cnosti). Je tradične
chápaná ako filozofická disciplína, ktorá pomáha človeku poznať, aký má v reálnom
živote zaujať postoj. Pomáha mu hľadať odpovede na praktické otázky nášho života:
„Čo mám alebo čo by som mal urobiť?“, „Čo je správne?“ To znamená, že etické
poznanie sa nerozvíja samoúčelne, ale predovšetkým preto, aby našlo uplatnenie
v praktickom konaní človeka, ktoré je charakterizované spojením rozumu a vôle.
Etika sa tiež zaoberá analýzou existujúcich morálnych noriem a predstáv (niektoré
prijíma, niektoré odmieta). Nastoľuje určité normy a ideály ľudského správania,
presadzuje idey o tom, čo má byť, čo je a čo nie je dobré, t.j. predpisuje ľuďom ako
by sa mali správať. Etika je disciplína, ktorej predmetom skúmania je morálka.
1.2 Morálka (lat. mos – mrav, charakter, správanie sa, vlastnosť, zákon,
predpis, moralis – mravný, majúci vzťah k mravom; moralitas – morálka, reálny jav
skúmaný etikou) je normatívna regulácia správania sa ľudí, ich mravy, predstavy
o dobre a zle, ich reálny morálny svet. Morálne konanie ľudí je v spoločnosti riadené
prostredníctvom verejnej mienky a svedomia. Morálka ako reálny jav zasahuje do
všetkých oblastí života jednotlivca.
1.3 Aplikovaná etika je etická reflexia morálky jednotlivých spoločenských
oblastí a aktivít, v ktorej majú tendenciu uplatniť sa všetky etické princípy a ktorá je
spojením teoretickej a praktickej etiky, ako aj zdôvodňovania a aplikovania. Pojem
etika tu dostáva nový význam, lebo už nejde o teoretickú reflexiu zameranú na
zdôvodňovanie základov morálky, ale o proces normatívneho myslenia, ktorý sa týka
konkrétnych oblastí praktickej činnosti. Aplikovaná etika má interdisciplinárny
charakter, pretože ponúka praktické riešenie konkrétnych špecifických situácií na
základe integrovaného poznania. Medzi disciplíny aplikovanej etiky zaraďujeme
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v zásade profesijné etiky: medicínsku etiku, zdravotnícku etiku, bioetiku, etiku
zvierat, etiku vedy, atď.
1.4 Profesijná etika je chápaná ako špecifický typ aplikovanej etiky.
Reprezentuje špecifický typ aplikácie a je vhodnou formou prezentácie účinnosti
aplikovanej etiky v teoretickom aj praktickom význame. Väčšina profesií má svoje
oficiálne etické princípy. Poslaním profesijnej etiky pre profesionálov by malo byť to,
že sa snaží pomáhať dosahovať vlastný úspech cez všeobecne prijateľné štandardy,
ako aj poskytnúť kompetentnú službu. Najnovším prístupom k profesijnej etike je
prístup cez etiku cnosti. Tá sa zameriava na dobrý život profesionála, ktorý je schopný
nájsť vo svojom poslaní isté naplnenie.1
1.5 Lekárska (medicínska) etika je pojem, ktorý súhrnne označuje etické
problémy v medicíne. Je charakterizovaná ako profesijná etika, t.j. orientuje sa na
skúmanie vzťahu lekár – pacient, ale aj na skúmanie normatívnej regulácie vzťahov
v rámci lekárskej profesie. Predmetom lekárskej etiky je riešenie morálnych
problémov v špecifickej oblasti ľudského poznávania a konania, ktorej špecifickosť
spočíva v tom, že lekár vykonáva svoju prácu spravidla v podmienkach ľudskej núdze
pacienta, t.j. ide zväčša o problémy späté s liečením a ošetrovaním ľudí – o etické
problémy v poskytovaní zdravotnej starostlivosti (napr. problematika ideálnej
a dostupnej medicíny, práva pacientov, informovaný súhlas, paternalizmus lekára
versus autonómia pacienta, atď). Základné princípy medicínskej etiky tvoria tieto štyri
princípy: 2
 Princíp prospešnosti (salus aegroti suprema lex) Podstatou tohto princípu je

požiadavka, aby prvoradým záujmom lekára pri výkone jeho povolania bolo
dobro pacienta, ochrana života a zdravia pacienta, a to bez ohľadu na osobný
zisk alebo záujmy tretích osôb.

 Princíp „predovšetkým neškodiť“ (primum non nocere) V súlade s týmto

princípom je lekár povinný pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti obmedziť
a predchádzať možným rizikám, a súčasne musí zvažovať škodlivé následky,
ktoré by mohlo vyvolať jeho konanie vo vzťahu k pacientovi.

 Princíp autonómie (voluntas aegroti suprema lex) Pacient má právo byť

poučený o účele, následkoch a rizikách poskytnutia alebo odmietnutia
zdravotnej starostlivosti a mnohých ďalších aspektoch súvisiacich s
odporúčaným zdravotným výkonom a na ich základe má právo slobodne sa
rozhodnúť, či na poskytnutie zdravotnej starostlivosti udelí súhlas.

1
KOVAĽOVÁ, D.: Aplikované etiky II., Bioetika a medicínska etika. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela
v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, 2004. s. 5-7
2
Porovnaj napr. VLČEK, R. – HRUBEŠOVÁ, Z.: Zdravotnícke právo. Bratislava: Ing. Miroslav Mračko – EPOS,
2007. s.71 a BARANCOVÁ, H. a kol.: Medicínske právo. 1. Vydanie. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV, 2008.
s. 216-217.
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 Princíp spravodlivosti (iustitia) Posledný spomedzi princípov medicínskej etiky

vyjadruje požiadavku na rovnosť a spravodlivosť pri prerozdeľovaní
nedostatkových zdravotníckych materiálov a pomôcok, prípadne pri
rozhodovaní o tom, komu bude nedostatková zdravotná starostlivosť
poskytnutá.

1.6 Zdravotnícka etika, resp. etika v zdravotníctve – je potrebné ju odlišovať
od lekárskej etiky. Ide o pojem, ktorý je svojím obsahom širší a zahŕňa v sebe okrem
etických problémov lekárov aj ostatné zdravotnícke profesie ako sestry, praktické
sestry, pôrodné asistentky, ošetrovateľov,... .
1.7 Lekárska deontológia (gr. to deon – povinnosť) je náuka o povinnostiach
lekára voči pacientom, kolegom, úradníkom, verejnosti. V súčasnej dobe je
rezervovaná pre užšiu oblasť lekárskej etiky, hlavne pre deontologické kódexy.
2

VZNIK A VÝVOJ LEKÁRSKEJ ETIKY

Etika sprevádza medicínu od jej antických začiatkov. Po takmer 2500 rokov
bol výkon lekárskej profesie spájaný s prísahou, ktorá je formou morálneho záväzku.
Ten, kto ju skladal, sa zaväzoval k určitému spôsobu konania pri výkone lekárskej
profesie. Za zakladateľa lekárskej etiky je potrebné považovať Hippokrata z Kosu
(cca 460 pr.n.l.-370 pr.n.l.). Tomuto najznámejšiemu lekárovi staroveku a otcovi
vedeckej medicíny je pripisovaná tzv. Hippokratova prísaha. Od staroveku tak bola
etika považovaná za integrálnu súčasť medicíny. O etickom presahu medicíny nebolo
nikdy pochýb. Čo sa však v posledných desaťročiach zmenilo, je význam a miesto
etiky v medicíne. Etika sprevádzala medicínu vždy. Po celé storočia bola etika
v medicíne vyučovaná nepriamo, teda nie ako samostatný predmet, ale v rámci
uvádzania študentov do lekárskeho umenia. Tí, ktorí sa lekárske umenie a vedu učili,
videli akým spôsobom sa ich učitelia správajú k pacientom, nie iba ako vyšetrujú
a liečia, ale aj ako s pacientami komunikujú. V tomto zmysle bola etika vyučovaná
predovšetkým formou osobného príkladu.
Ako samostatný predmet začala byť etika vyučovaná v rámci štúdia medicíny
až v 20. storočí. Začiatkom 20. storočia sa etika stala súčasťou štúdia medicíny
predovšetkým v Nemecku v podobe lekárskej deontológie, čiže učenia o lekárskych
povinnostiach.3 Štandardnou súčasťou štúdia medicíny sa lekárska etika stala
postupne v období medzi 60. a 90. rokmi minulého storočia. K tomu, že sa etika stala
samostatným predmetom medicínskeho curricula viedli najmä nasledovné dôvody:
výskum na človeku, transformácia medicíny na biomedicínu, zmenená podoba
medicíny, zmena povahy ľudského správania v súvislosti s rozvojom vedy
Budúcim lekárom bola určená príručka berlínskeho historika medicíny Julia Pagela Medizinische Deontologie. Ein
kleiner Katechismus für die angehende Praktiker (lekrska deontológia. Malá príručka pre nastávajúcich praktikov)
publikovaná v Berlíne v roku 1897. O dva roky nato vyšla monografia Die Ethik des Arztes als medizinischer
Lehrgegenstand (Etika lekára ako predmet výuky medicíny), ktorej autorom bol Oswald Ziemssen. V roku 1902
berlínsky neurológ vydal rozsiahle dielo Ärztliche Ethik: Die Pflichten des Arztes in allen Beziehungen seiner Tätigkeit
(Lekárska etika: povinnosti lekára vo všetkých vzťahoch jeho činnosti).
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a technológií, vznik nových etických dilém, ktoré prinášal a prináša rozvoj
biomedicínskych vied (aj medicíny ako takej).4 S rozvojom medicínskej etiky, ktorej
vzostup nastal predovšetkým v období po druhej svetovej vojne, sa začali v
demokratických spoločnostiach postupne objavovať aj jednotlivé kodifikácie etických
kódexov lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov. V podmienkach právneho
poriadku Slovenskej republiky boli snahy o kodifikáciu etických noriem
zdravotníckych pracovníkov zakončené prijatím Etického kódexu zdravotníckeho
pracovníka (ďalej len „Etický kódex“). Znenie Etického kódexu bolo inkorporované
priamo do textu zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti,
zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o poskytovateľoch
zdravotnej starostlivosti“) a v súčasnosti tvorí prílohu č. 4 cit. zákona.
3

ZODPOVEDNOSŤ (VŠEOBECNE)

V prípade porušenia povinností zdravotníckych pracovníkov pri poskytovaní
zdravotnej starostlivosti, nastupuje za splnenia všetkých predpokladov,
zodpovednosť. Medzi dva hlavné druhy zodpovednosti patria morálna a právna
zodpovednosť. Morálna zodpovednosť vzniká na základe právne nevynútiteľnej
morálnej normy, preto nie je možné uplatňovať ju pred súdom. Následkom porušenia
morálnej normy môže byť morálne odsúdenie či opovrhnutie, avšak nijako inak sa
osoby, ktorá nesie zodpovednosť, nedotkne. V niektorých prípadoch sa však
porušenie morálnych noriem stretáva aj s porušením právnych noriem. Ak sa tak
stane, tak okrem morálnej zodpovednosti nastupuje aj právna zodpovednosť.5 Právna
zodpovednosť je zodpovednosť vyplývajúca z právnych noriem, za ktorými stojí
donucovacia moc štátu.6 Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti rozoznávame
niekoľko druhov právnej zodpovednosti:
a) trestnoprávnu,
b) občianskoprávnu,
c) pracovnoprávnu,
d) správnoprávnu
e) disciplinárnu (voči profesijným komorám),
f) zmluvnú.
Ad a) Základným trestnoprávnym predpisom je zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný
zákon, ktorý upravuje základy trestnej zodpovednosti. Ak je zdravotnícky pracovník
uznaný vinným v trestnom konaní, je výrok súdu o vine dostatočným dôkazom i pre
vznik občianskoprávnej zodpovednosti za škodu i za porušenie pracovnej disciplíny
podľa Zákonníka práce. Súd následne v občianskoprávnom konaní už neskúma

KUŘE, J. a kolektív: Kapitoly z lékařské etiky. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 10.
FRANKO, P., HUMENÍK, I: Všeobecný pohľad na zodpovednosť za škodu pri výkone zdravotnej starostlivosti , In
Slovenský lekár, ročník 21 (35), 2011, č. 1 – 2, str. 31.
6
KOVÁČ, P. et al. Súdne lekárstvo pre právnikov. 1. vyd. Bratislava : IURA EDITION, 2005, s. 296.
4
5
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zavinenie, ktoré je dané rozsudkom vydaným v trestnom konaní, ale skúma len otázky
náhrady škody.
Ad b) Občianskoprávna zodpovednosť je zodpovednosť vyplývajúca z občianskoprávnych predpisov, ktorých základom je zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
V prevažnej väčšine prípadov ide o prípady zodpovednosti za škodu na zdraví pri
poskytovaní zdravotnej starostlivosti. V občianskoprávnom konaní sa môže žalovaný
zbaviť zodpovednosti, ak dokáže, že nezavinil škodu. Výnimku tvoria prípady tzv.
objektívnej zodpovednosti.
Ad c) Pracovnoprávna zodpovednosť je zodpovednosť vyplývajúca z
pracovnoprávnych vzťahov. Základným pracovnoprávnym predpisom je zákon č.
311/2001 Z. z. Zákonník práce, ktorý upravuje zodpovednosť zamestnávateľa a
zamestnanca. V prípade tohto druhu zodpovednosti ide o vzťah medzi
zamestnávateľom, ktorý je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti na jednej strane a
zamestnancom tohto poskytovateľa na strane druhej.
Ad d) Je to zodpovednosť fyzických a právnických osôb voči orgánom verejnej správy
za dodržiavanie noriem správneho práva, ktoré sú obsiahnuté vo veľkom množstve
všeobecne záväzných predpisov. Ich porušením môže dôjsť k priestupku alebo inému
správnemu deliktu. Orgánom oprávneným konať vo veci je vždy príslušný orgán
verejnej správy. Rozhodnutia týchto orgánov sú preskúmateľné v rámci správneho
súdnictva.
Ad e) Disciplinárna zodpovednosť voči profesijným komorám je zodpovednosť, ktorú
možno uplatniť len v obmedzenej miere a len voči členom komory. Zdravotníckymi
profesijnými komorami sú napríklad Slovenská lekárska komora, Slovenská komora
zubných lekárov, Slovenská lekárnická komora, Slovenská komora sestier a
pôrodných asistentiek a ďalšie komory.7 Zodpovednosť komora nevyvodzuje voči
každému zdravotníckemu pracovníkovi, ale len voči tomu, ktorý je členom príslušnej
komory.
Ad f) Zmluvná zodpovednosť sa uplatňuje pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
len obmedzene. Zvyčajne ide o vzťah medzi zdravotníckym zariadením a zdravotnou
poisťovňou. Možno však uvažovať aj o zmluvnom vzťahu medzi zdravotníckym
zariadením a pacientom na základe priamej platby pri určitých druhoch výkonov
(napríklad estetických operáciách).

Upravuje Piata časť s názvom „Komory“ zák.č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, §§ 43
a nasl.
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4

ETICKÝ KÓDEX ZDRAVOTNÍCKEHO
(ďalej len „Etický kódex“)

4.1

Charakteristika a členenie Etického kódexu

PRACOVNÍKA

Etický kódex je základný predpis medicínskej etiky, ktorý je záväzný pre
všetkých zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich zdravotnícke povolanie v
procese poskytovania zdravotnej starostlivosti. Zdravotnícky pracovník je podľa § 27
ods. 1 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti fyzická osoba
vykonávajúca zdravotnícke povolanie lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, pôrodná
asistentka, fyzioterapeut, verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, asistent výživy,
dentálna hygienička, rádiologický technik, zdravotnícky záchranár, zubný technik,
technik pre zdravotnícke pomôcky, optometrista, farmaceutický laborant, masér, očný
optik, ortopedický technik, praktická sestra, zubný asistent, sanitár.8
Etický kódex vyjadruje základné ciele, hodnoty a posolstvo povolania
zdravotníckeho pracovníka. Je štvrtou prílohou zák.č. 578/2004 Z.z. o
poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.
Samotný kódex obsahuje 5 častí pozostávajúcich z 30 ustanovení a preambuly
(úvodná časť), ktorá stanovuje „ducha“ celého dokumentu prezentovaním istých
zásad, princípov, pilierov správania sa.
Preambula: Poslaním zdravotníckeho pracovníka je vykonávať zdravotnícke
povolanie svedomito, statočne, s hlbokým ľudským vzťahom k človeku, v súlade s
právnymi predpismi, s dostupnými poznatkami lekárskych vied a biomedicínskymi
vedami a s prihliadnutím na technické a vecné vybavenie zdravotníckeho zariadenia,
v ktorom poskytuje zdravotnú starostlivosť.
V prvej časti Etického kódexu sú upravené všeobecné povinnosti
zdravotníckeho pracovníka:
- profesionálna starostlivosť o zdravie jednotlivca a spoločnosti v súlade so zásadami
ľudskosti, v duchu úcty k ľudskému životu od jeho počiatku až do konca s
rešpektovaním dôstojnosti ľudského jedinca ako stavovská povinnosť zdravotníckeho
pracovníka
- povinnosť zachovávať život, chrániť, podporovať a obnovovať zdravie, predchádzať
chorobám, mierniť utrpenie bez ohľadu na národnosť, rasu, vierovyznanie, sexuálnu
8
Podľa ust. § 27 ods. 2 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti zdravotnícky pracovník je aj fyzická osoba,
ktorá vykonáva povolanie logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik alebo laboratórny diagnostik v zdravotníckom
zariadení, na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky alebo na regionálnom úrade verejného
zdravotníctva a splnila podmienku podľa § 33 ods. 3 (ďalej len „iný zdravotnícky pracovník“).
Podľa ust. § 27 ods.3 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti zdravotníckym pracovníkom je aj
profesionálny vojak, ktorý vykonáva príslušné zdravotnícke povolanie podľa odsekov 1 a 2 v štátnej službe
profesionálneho vojaka ozbrojených síl Slovenskej republiky vo vojenskom zdravotníctve a spĺňa požiadavky podľa
osobitného predpisu.
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orientáciu, politickú príslušnosť, spoločenské postavenie, morálnu či rozumovú
úroveň a povesť pacienta
- povinnosť postupovať pri výkone svojho povolania postupuje v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi.
- povinnosť byť za všetkých okolností vo svojich profesionálnych rozhodnutiach
nezávislý, zodpovedný a spoľahlivý.
- povinnosť pomáhať pacientom uplatňovať právo slobodného výberu zdravotníckeho
pracovníka.
Druhá časť Etického kódexu má názov Zdravotnícky pracovník a výkon jeho
povolania a upravuje ako má zdravotnícky pracovník postupovať pri výkone svojho
povolania, napr:
- zdravotnícky pracovník v rámci svojej odbornej spôsobilosti a kompetencie
vykonáva preventívne výkony, diagnostické výkony, liečebné výkony spôsobom
zodpovedajúcim súčasným poznatkom vedy.
- zdravotnícky pracovník plní svoje povinnosti aj v situáciách verejného ohrozenia a
pri katastrofách prírodnej alebo inej povahy
- zdravotnícky pracovník nesmie predpisovať a podávať lieky, od ktorých vzniká
závislosť, alebo také lieky, ktoré majú účinky dopingu, na iné ako liečebné účely
- zdravotnícky pracovník je povinný pri výkone povolania primerane chrániť
zdravotnú dokumentáciu pred neoprávnenou zmenou, zničením alebo zneužitím.
- zdravotnícky pracovník nesmie sám alebo po dohovore s inými ordinovať neúčelné
diagnostické, liečebné ani iné výkony.
- pri predpisovaní a odporúčaní liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických
potravín sa zdravotnícky pracovník nesmie riadiť komerčnými hľadiskami, ale
výlučne poznatkami lekárskej vedy, profesionálnym úsudkom, svojím svedomím a
potrebou pacienta.
- zdravotnícky pracovník nemôže používať nedôstojné praktiky smerujúce k
rozšíreniu počtu pacientov. Je zakázané takéto aktivity iniciovať prostredníctvom
druhých osôb. Reklama a inzercia súkromnej praxe, zdravotníckych zariadení a
používaných diagnostických a liečebných metód sú povolené. Reklama musí byť
pravdivá, striedma, výsostne informujúca a nesmie mať znaky nekalej súťaže. Text
reklamy a jej zverejnenie nesmú znížiť vážnosť povolania zdravotníckeho pracovníka.
Tretia časť Etického kódexu upravuje vzťah zdravotníckeho pracovníka a
pacienta
-zdravotnícky pracovník si vo vzťahu k pacientovi plní svoje profesionálne
povinnosti; k pacientovi sa správa korektne, s pochopením, s rešpektovaním intimity
a trpezlivosťou a nezníži sa k hrubému alebo nemravnému konaniu; rešpektuje
pacienta ako rovnocenného partnera so všetkými občianskymi právami i
povinnosťami vrátane zodpovednosti za svoje zdravie;
- zdravotnícky pracovník nesmie pomáhať porušovaniu cti a dôstojnosti človeka alebo
sa na ňom zúčastňovať; je povinný oznámiť príslušným orgánom podozrenie z
hrubého alebo krutého zaobchádzania a týrania pacienta, a to najmä maloletej osoby
a osoby zbavenej spôsobilosti na právne úkony,
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- zdravotnícky pracovník je povinný v rozsahu svojich kompetencií zrozumiteľným
spôsobom poučiť pacienta alebo jeho zákonného zástupcu o charaktere ochorenia,
zamýšľaných diagnostických a liečebných postupoch vrátane rizík o uvažovanej
prognóze a o ďalších dôležitých okolnostiach, ktoré môžu nastať v priebehu
diagnostiky a liečby;
- zdravotnícky pracovník je povinný získať informovaný súhlas pacienta, jeho
zákonného zástupcu alebo splnomocneného zástupcu pred poskytnutím nezvratného
zdravotníckeho výkonu a nesmie nijakým spôsobom zneužiť dôveru a závislosť
pacienta. Všetky informácie získané pri výkone povolania sú dôverné počas života
pacienta, ako aj po jeho smrti.
Štvrtá časť Etického kódexu upravuje vzťahy medzi zdravotníckymi
pracovníkmi
Základom vzťahov je vzájomné uznávanie jednotlivých zdravotníckych profesií,
čestné, slušné a spoločensky korektné správanie spolu s kritickou náročnosťou,
rešpektovaním kompetencií a priznaním práva na odlišný názor. Zdravotnícki
pracovníci, ktorí súčasne alebo následne vyšetrujú, liečia alebo ošetrujú toho istého
pacienta, musia vzájomne spolupracovať.
Sú povinní požiadať ďalšieho zdravotníckeho pracovníka o konzílium vždy, keď si to
vyžadujú okolnosti a pacient s tým súhlasí, a majú právo navrhnúť osobu konzultanta.
Závery konziliárneho vyšetrenia majú byť dokumentované písomne a je povinnosťou
informovať o nich pacienta s osobitným dôrazom v prípadoch, keď sa názory
zdravotníckych pracovníkov rôznia.
Piata časť Etického kódexu upravuje ďalšie osobitné povinnosti pre lekárov,
zubných lekárov a ostatných pracovníkov v zdravotníctve nasledovne: Lekár a zubný
lekár nesmú poskytovať zdravotnú starostlivosť za prítomnosti osoby, ktorá nie je
lekárom alebo zubným lekárom a nepatrí k zdravotníckym pracovníkom. Výnimkou
z uvedených zásad je osoba, ktorá lekárovi a zubnému lekárovi umožňuje poskytnúť
prvú pomoc, alebo taká osoba, ktorá sa u lekára vzdeláva alebo pracuje, a ďalšia
osoba, s ktorej prítomnosťou pacient súhlasí. Zdravotnícky pracovník nesmie
podporovať osoby vykonávajúce činnosť, ktorú môže vykonávať len zdravotnícky
pracovník.
4.2

Záväznosť Etického kódexu

Jednou z prvých otázok, ktoré sa vynárajú pri podrobnejšej analýze právnej
povahy ustanovení Etického kódexu je jeho záväznosť z hľadiska etickej alebo
právnej normy. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti odkazuje na Etický
kódex hneď na niekoľkých miestach. V prvom rade treba venovať pozornosť ust.§ 52
ods. 2 písm. a) zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, podľa ktorého je
člen komory (každý zdravotnícky pracovník zapísaný do zoznamu členov príslušnej
komory alebo čestný člen príslušnej komory) povinný vykonávať svoje zdravotnícke
povolanie odborne, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s
Etickým kódexom. Uvedená povinnosť sa navyše prostredníctvom ust. § 80 ods. 1
písm. e) cit. zákona rozširuje na všetkých zdravotníckych pracovníkov. Výkladom
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citovaných ustanovení zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti dospejeme
k záveru, že aplikácia ustanovení Etického kódexu je zákonnou povinnosťou každého
zdravotníckeho pracovníka, ktorú je pri výkone svojho povolania povinný
rešpektovať.
Zákon o poskytovaní zdravotnej starostlivosti odkazuje na Etický kódex aj vo
svojej štvrtej časti upravujúcej disciplinárne opatrenia a disciplinárne konanie.
Konkrétne v ust. § 65 ods. 1 okrem iného definuje porušenie povinnosti vykonávať
zdravotnícke povolanie v súlade s Etickým kódexom ako disciplinárne previnenie,
ktoré je sankcionovateľné v rámci disciplinárnych opatrení podľa ust. § 65 ods. 2
písm. b) zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Otázkou teda ostáva, či
je vôbec možné považovať normy Etického kódexu za „čisto“ etické normy, keďže
dôvodom ich záväznosti je právna (zákonná) norma. V odpovedi na nastolenú otázku
sa pri súčasnom zohľadnení vyššie uvádzaných skutočností stotožňujem s názorovým
prúdom, podľa ktorého súčasná legislatívna úprava obsiahnutá v zákone o
poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti „stiera“ rozdiel medzi etickými a právnymi
normami v oblasti zdravotnej starostlivosti. Argumentačne je tento právny záver
možné „podoprieť“ viacerými tvrdeniami.
V prvom rade treba vyzdvihnúť fakt, že Etický kódex zdravotníckeho
pracovníka nie je len „obyčajným“ stavovským predpisom príslušných
zdravotníckych komôr, ale ako súčasť všeobecne záväzného právneho predpisu je
inkorporovaný (včlenený) do právneho poriadku Slovenskej republiky. Ďalším
dôležitým aspektom je už spomínané „uzákonenie“ postupu zdravotníckeho
pracovníka pri výkone zdravotníckeho povolania v súlade s Etickým kódexom, no a
v neposlednom rade možnosť sankcionovať porušenia tejto povinnosti v rámci
disciplinárnej zodpovednosti zdravotníckeho pracovníka.
4.3.

Konanie zdravotníckeho pracovníka v rozpore s ustanoveniami
Etického kódexu

Nakoľko je kódex štvrtou prílohou zákona o poskytovateľoch zdravotnej
starostlivosti, tvorí jeho súčasť, dodržiavanie jeho obsahu je zákonnou povinnosťou
zdravotníckych pracovníkov. Okrem disciplinárneho konania napr. v lekárskej
komore, môže jeho systematické porušovanie mať za následok stratu licencie,
vylúčenie z príslušnej komory, alebo aj zákaz činnosti. Viaceré nemocnice v zmysle
svojich interných predpisov považujú porušenie Etického kódexu za porušenie
pracovnej disciplíny.
Disciplinárna zodpovednosť voči profesijným komorám je zodpovednosť,
ktorú možno uplatniť len v obmedzenej miere a len voči členom komory.
Zdravotníckymi profesijnými komorami sú napríklad Slovenská lekárska komora,
Slovenská komora zubných lekárov, Slovenská lekárnická komora, Slovenská
komora sestier a pôrodných asistentiek a ďalšie komory. Zodpovednosť komora
nevyvodzuje voči každému zdravotníckemu pracovníkovi, ale len voči tomu, ktorý je
členom príslušnej komory. Disciplinárne opatrenia, ktoré možno uložiť členovi
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komory, upravuje v § 65 zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.
Disciplinárne konanie sa začína: a) na návrh kontrolného výboru komory alebo b) na
návrh úradu pre dohľad, ktorým je Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
Disciplinárne previnenie člena komory je porušenie povinností ustanovených v
§ 52 ods. 2 zákona o poskytovaní zdravotnej starostlivosti; disciplinárnym previnením
je teda aj správanie v rozpore s etickým kódexom a za toto porušenie možno členovi
komory uložiť niektoré z týchto disciplinárnych opatrení:
1. pokutu do výšky 1 659 eur za prvé porušenie uvedenej povinnosti od vzniku
členstva v komore,
2. podmienečné vylúčenie z komory až na dva roky za opakované porušenie uvedenej
povinnosti,
3. vylúčenie z komory, ak člen komory porušil povinnosť, za ktorej porušenie sa mu
v minulosti uložilo disciplinárne opatrenie podľa ods. 1 (alebo 2).
4.4

Sťažnosti pre porušenie Etického kódexu

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v rámci svojej pôsobnosti,
vymedzenej v § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 581/2004 Z.z. o zdravotných
poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 581/2004 Z.z.“), vykonáva u poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
Podľa správy Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len
„ÚDZS“) za rok 20189 sa z 1814 podaní 39 týkalo etiky zdravotníckych pracovníkov.
Pacienti sa väčšinou sťažujú na prístup lekára alebo sestry, arogantné
správanie, neochotu ošetriť, kričanie, zosmiešňovanie, ignorovanie problémov či
hrubé správanie. Často sa tiež sťažujú na necitlivé informovanie o svojej
diagnóze. Pacientov zraňuje absencia empatie u lekárov a akoby ich neschopnosť mať
rešpekt pred utrpením. Chorí a ich príbuzní ťažko nesú aj to, že vedenia nemocníc
ignorujú ich sťažnosti na zdravotníkov alebo ak im aj odpíšu, urobia to necitlivým a
neetickým spôsobom.
V prípade disciplinárneho previnenia zdravotníckeho pracovníka v podobe
nerešpektovania ustanovení Etického kódexu, sa konanie za účelom vyvodenia
disciplinárnej zodpovednosti zdravotníckeho pracovníka pre porušenie Etického
kódexu začína podaním sťažnosti v súlade s ustanoveniami zákona č. 9/2010 Z. z. o
sťažnostiach. O podanej sťažnosti rozhoduje kontrolný výbor príslušnej komory,
ktorý v prípade opodstatnenosti sťažnosti podáva návrh na začatie disciplinárneho
konania, pričom v prípade porušenia povinnosti postupovať pri výkone povolania v
súlade s Etickým kódexom môže takýto návrh na komoru podať aj Úrad pre dohľad
nad zdravotnou starostlivosťou.
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V súlade s ust. § 66 ods. 2 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti
návrh na začatie disciplinárneho konania možno podať do troch mesiacov odo dňa,
keď sa kontrolný výbor komory alebo Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou dozvedel o disciplinárnom previnení a najneskôr do jedného roka odo
dňa, keď sa člen komory disciplinárne previnil. V danom prípade ide o prekluzívnu
lehotu, ktorej zmeškanie má za následok zánik disciplinárnej zodpovednosti
zdravotníckeho pracovníka.
Slovenská lekárska komora do roku 2018 podľa jej tlačového oddelenia riešila
dva prípady neetického správania lekárov a Slovenská komora sestier a pôrodných
asistentiek len jeden. Pokutu dala len „sesterská“ komora.
ZÁVER
I napriek tomu, že terminologické vymedzenie zdravotníckej, resp. medicínskej
etiky nie je vždy jednoznačné, môžeme konštatovať, že v epicentre ich záujmu je vždy
problematika ľudského života a zdravia ako najvyššie proklamovaných hodnôt.
Niekdajší riaditeľ amerického Institute for Healthcare Improvement Donald
Berwick uviedol, že povolanie lekára charakterizujú tri atribúty: odbornosť,
samokontrola a altruizmus. Ich hodnota je spoločensky natoľko vysoká, že človek,
ktorý sám seba chce lekárom nazývať, by ich mal spĺňať. Altruizmus je
charakterizovaný ako mravný princíp spočívajúci na nezištnej službe iným ľuďom, v
ochote obetovať pre ich dobro i osobné záujmy. Povolanie lekára či sestry si mladí
ľudia odjakživa volili s predsavzatím pomáhať ľuďom. Veľakrát sa stretneme aj
s názorom, že zdravotnícke povolanie má byť poslaním. Domnievam sa, že
k mnohým pochybeniam pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti by nemuselo dôjsť,
ak by všetci zdravotnícki pracovníci pamätali na Etický kódex a na to, že majú
pacientov liečiť, nezištne im pomáhať a rešpektovať pritom etické pravidlá vrátane
Etického kódexu zdravotníckeho pracovníka.
Profesia zdravotníckeho pracovníka patrí medzi profesie, ktorých finančné
docenenie nebude nikdy dostatočné. Spoločným znakom týchto profesií je to, že vždy
viac dávajú ako dostávajú. To by si mal uvedomiť každý, ktorý sa rozhodol život
zasvätiť nielen lekárskej vede, ale aj pomoci každému, kto ju potrebuje.
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Povinné odhaľovanie údajov o obchodných spoločnostiach
vo svetle kritéria na aktuálnosť registrácie na Slovensku a
v Českej republike
Mandatory disclosure of company data in light of the criteria
for the timeliness of registration in Slovakia and the Czech
Republic
JUDr. Oliver Buhala

Abstrakt
Predkladaný príspevok sa zaoberá časovým aspektom plnenia informačných
povinností, ktoré obchodných spoločnostiam vyplývajú voči verejným
podnikateľským registratúram. Kľúčovým predpokladom naplnenia informačnej
funkcie registrov je zabezpečenie aktuálnosti registrácie tak, aby evidované údaje čo
najviac zodpovedali skutočnému stavu dotknutých okolností. Autor sa v tejto
súvislosti zameriava najmä na obchodný register a register účtovných závierok, ktoré
obsahujú torzo údajov podstatných z hľadiska ochrany záujmov potenciálnych a
aktuálnych veriteľov obchodných spoločností. Stav problematiky na Slovensku
porovnáva s právnou reguláciou účinnou v Českej republike.
Kľúčové slová:
obchodná spoločnosť, informácia, povinnosť, register, aktuálnosť, lehota
Abstract
The present paper deals with the temporal aspect of fulfilling the information
obligations of trading companies towards public business registers. A key prerequisite
for fulfilling the information function of the registers is to ensure that the registration
is up to date so that the recorded data correspond as closely as possible to the actual
state of the circumstances in question. In this context, the author focuses on the
Commercial Register and the Register of Financial Statements, which contain a torso
of data essential for the protection of the interests of potential and current creditors of
trading companies. The situation in Slovakia is compared with the legal regulation
effective in the Czech Republic.
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ÚVOD
Nevyhnutnou súčasťou preventívnej ochrany veriteľov vstupujúcich do
záväzkových vzťahov s obchodnými spoločnosťami je možnosť spoľahlivo sa
oboznámiť so základnými a predovšetkým majetkovými pomermi ich potenciálneho
dlžníka. Uspokojenie uvedenej potreby zároveň prispieva ku skvalitneniu celého
podnikateľského prostredia, ktoré v súčasnosti z veľkej časti spočíva práve na
všeobecnej dostupnosti pravdivých informácií o podnikateľoch.1 V systéme právnych
inštitútov zameraných na vytvorenie naznačenej informačnej bázy patrí v našich
podmienkach dôležité miesto obchodnému registru, ale aj špeciálnemu registru
účtovných závierok, ktoré tretím osobám umožňujú oboznámiť sa s údajmi o
skutočnostiach významných v ich vzťahu k evidovaným osobám.2
Aby však predmetné platformy publicity boli schopné tento účel reálne naplniť,
musí proces registrácie relevantných informácií o spoločnostiach vyhovovať určitým
princípom, ku ktorým sa zaraďuje aj požiadavka na aktuálnosť registrácie. Podstata
uvedeného kritéria sa zakladá na myšlienke, že iba aktuálne údaje o aktuálnych
skutočnostiach majú skutočný potenciál zabezpečiť potrebnú mieru informovanosti a
právnej istoty.3 Aktuálnosť informácií teda možno chápať ako ich špecifickú kvalitu
danú tým, že medzi okamihom zmeny určitej relevantnej skutočnosti v pomeroch
korporácie a momentom jej zápisu do obchodného registra (resp. jej zverejnenia
v Obchodnom vestníku) uplynie čo najkratší časový interval. Týmto spôsobom sa
zvyšuje pravdepodobnosť, že ak záujemca predmetný údaj vyhľadá, bude sa môcť
spoľahnúť, že získaná informácia naozaj zodpovedá skutočnosti.
Súlad medzi faktickým a zapísaným stavom je primárne zaisťovaný
prostredníctvom zákonom vyjadreného predpokladu, že ten, koho sa zápis
v obchodnom registri týka, navrhne zmenu zápisu vždy, keď sa zmenia skutočnosti,
ktoré sú predmetom zápisu.4 Popri opatreniach zameraných na rýchlosť samotnej
registrácie5 má preto z hľadiska aktuálnosti publikovaných údajov zásadný význam aj
právna úprava časového aspektu plnenia informačných povinností, ktoré voči
podnikateľským registratúram vyplývajú samotným evidovaným korporáciám.
Uvedené možno zjednodušene vystihnúť ako nutnosť zabezpečiť, aby korporácie
poskytovali registru pravdivé údaje o vlastných pomeroch za účelom ich zverejnenia

HOLEJŠOVSKÝ, J.: Obchodní rejstřík a další rejstříky vedené soudy. Praha: C. H. Beck, 2003, s. VIII.
MAŠUROVÁ, A., PATAKYOVÁ, M.: Obchodný register. Právno-teoretické a aplikačné problémy. Bratislava:
Wolters Kluwer, 2019, s. 23.
3
HUSÁR, J., SCHWARCZ, J. in SUCHOŽA, J. et al.: Obchodné právo. Bratislava: IURA EDITION, 2010, s. 187.
4
ELIÁŠ, K.: Obchodní rejstřík. In: Právník. Roč. 134, č. 1, 1995, s. 26.
5
T. z. skrátenie času medzi iniciovaním registrácie (podaním návrhu) a ukončením registračného procesu. K tomu
pozri: HUSÁR, SCHWARCZ in SUCHOŽA et al., op. cit., s. 186 alebo 187.
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a sprístupnenia širokej verejnosti nielen včas (t. j. pri zachovaní zákonom
predpísaných lehôt), ale aj v krátkom čase.
1

VYBRANÉ REGISTROVANÉ INFORMÁCIE Z POHĽADU
RELEVANCIE PRE POTENCIÁLNYCH KORPORAČNÝCH
VERITEĽOV

Obsah vlastnej informačnej povinnosti obchodných spoločností voči registru,
t. j. okruh údajov, ktoré sú obchodné spoločnosti povinné sprístupňovať
prostredníctvom obchodného registra, vyplýva zo zákonnej enumerácie všeobecne
a osobitne zapisovaných údajov, resp. ukladaných listín, ktorú u nás v súčasnosti
vymedzuje zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri (ďalej aj „ZOR“). Za údaje
relevantné z pohľadu potenciálnych veriteľov pritom možno zrejme považovať najmä
tie, ktoré poskytujú základnú orientáciu v otázkach personálnej štruktúry korporácie
a konania v jej mene. V tomto kontexte preto treba považovať za podstatné
predovšetkým informácie o štatutárnom orgáne spoločnosti (príp. aj funkcii
prokuristu), a to tak z hľadiska identifikácie a počtu jeho členov, trvania ich funkcie,
ale aj spôsobu uskutočňovania právne záväzného konania v mene korporácie. Svoje
uplatnenie okrem toho pravidelne nachádzajú aj informácie sprostredkúvajúce
vedomosť o právnej forme, sídle a predmete podnikania korporácie, ale aj údaje
týkajúce sa jednotlivých spoločníkov a miery plnenia ich vkladovej povinnosti, ktoré
najmä v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným veriteľom umožňujú spoznať
rozsah zákonnej ručiteľskej povinnosti spoločníkov. Pre tretie osoby sú napokon
nepochybne podstatné aj zápisy, ktoré deklarujú určité špecifické fázy života
spoločnosti, akými sú likvidácia, konkurz či reštrukturalizácia.
Najväčší záujem však obchodní partneri pravidelne prejavujú predovšetkým
pokiaľ ide o informácie, ktoré poskytujú obraz o majetkových, resp. finančných
pomeroch obchodných spoločností. Tieto údaje totiž veriteľom umožňujú zistiť, či
aspoň presnejšie odhadnúť úroveň solventnosti a pravdepodobnú platobnú disciplínu
korporácie ako ich dlžníka v prípadnom záväzkovom vzťahu. Primárny zdroj
relevantných dát tu predstavujú účtovné záznamy obchodných spoločností.
Základným dokumentom, ktorý musia korporácie zostavovať v súlade s ich
povinnosťami podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej aj „ZoÚ“) je
účtovná závierka predstavujúca štruktúrovanú prezentáciu skutočností tvoriacich
predmet účtovníctva dotknutej spoločnosti. Zákon pritom zároveň predvída jej
informačný efekt, keď predpokladá, že údaje z nej budú sprístupnené a využívané
ďalšími osobami (tzv. „používateľmi“).6
Účtovná závierka tak korporačným veriteľom poskytuje príležitosť získať
vedomosť o hospodárení spoločnosti v uplynulom účtovnom období (t. j. spravidla za
uplynulý kalendárny rok), a teda zistiť, či spoločnosť dosiahla zisk alebo naopak
stratu, teda druh jej hospodárskeho výsledku, a tiež jeho kvantitatívnu stránku

6

Porovnaj ust. § 17 ods. 1 ZoÚ.
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(výšku).7 Spoločnosti, ktoré podliehajú tzv. povinnému auditu, sú navyše v zmysle
ust. § 40 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej aj „OBZ“)
povinné k účtovnej závierke pripojiť aj príslušnú audítorskú správu a výročnú správu.
Tá pritom v istom zmysle zvyšuje informačnú hodnotu publikovaných účtovných
záznamov, nakoľko obsahuje aj dodatočné údaje, ktoré na základe analýzy stavu
a prognózy vývoja spoločnosti informujú o jej histórii, momentálnom stave,
predpokladanom budúcom vývoji, ale aj o rizikách a neistotách, ktorým je aktuálne
vystavená. Výročná správa okrem toho (na rozdiel od účtovnej závierky) zahŕňa aj
informácie o významných udalostiach, ktoré nastali v období po skončení príslušného
účtovného obdobia.
2

ČASOVÝ ASPEKT PLNENIA INFORMAČNÝCH POVINNOSTÍ
OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ VOČI REGISTROM

Platná a účinná právna úprava ukladá kapitálovým obchodným spoločnostiam
povinnosť „odhaľovať“ všetky vyššie zmieňované údaje za účelom ich následného
publikovania vo verejne prístupných podnikateľských registratúrach. Ako však už
bolo poznamenané, reálna informovanosť 3. osôb v značnej miere závisí od
zabezpečenia aktuálnosti prezentovaných dát v zmysle, aby sa s ohľadom na plynutie
času mohla verejnosť v momente ich sprístupnenia v registri spoľahnúť, že tieto
korešpondujú so skutočným stavom evidovaných skutočností.
Súčasná legislatíva na jednej strane vytvára predpoklady pre dosiahnutie
uvedeného cieľa tým, že registrovému súdu v rámci princípu rýchlosti registrácie
predpisuje krátke lehoty na vykonanie zápisu údajov do obchodného registra alebo na
uloženie dokumentu do zbierky listín, a to v trvaní 2 pracovných dní od doručenia
návrhu, resp. bezodkladne po predložení listiny.8 V intenciách formálnej publicity
registra možno obdobné konštatovanie aplikovať aj na úpravu lehoty, v ktorej je
registrový súd povinný vydať žiadateľovi výpis z obchodného registra alebo
potvrdenie o tom, že v obchodnom registri určitý zápis nie je, resp. kópiu uloženej
listiny alebo potvrdenie o jej absencii.9
Uvedená regulácia však predstavuje iba časť opatrení potrebných na
dosiahnutie kritérií princípu aktuálnosti registrácie. Nemenej podstatnou zložkou je
úprava časového aspektu plnenia informačných povinností samotných korporácií voči
registru, a teda vymedzenie lehôt, v ktorých sú spoločnosti povinné relevantné
informácie príslušnému registru odhaliť. Predmetné konštatovanie možno formulovať
s ohľadom na mechanizmus sprístupňovania informácii prostredníctvom verejných
platforiem publicity, ktorý spočíva na získavaní informácií od evidovaných subjektov
– inak povedané, aby sa príslušná registratúra mohla stať verejným zdrojom
požadovaných údajov o obchodných spoločnostiach, musia jej samotné spoločnosti
predmetné informácie v zásade najprv sami poskytnúť.
7
PATAKYOVÁ, M. in ŽITŇANSKÁ, L. et al: Obchodné právo. Obchodné spoločnosti. 1. zväzok. 2. doplnené a
prepracované vydanie. Bratislava: IURIS LIBRI, 2013, s. 110.
8
Porovnaj ust. § 8 ods. 1 a ust. § 9 ods. 1 ZOR.
9
Porovnaj ust. § 12 ods. 2 ZOR.
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V rámci úpravy analyzovaných časových súvislostí predpisuje ust. § 5 ods. 5
ZOR povinným subjektom na podanie návrhu pri zmene alebo výmaze zapisovaných
údajov presne stanovenú lehotu v trvaní 30 dní, ktorá začína plynúť odo dňa
uvedeného v rozhodnutí príslušného orgánu spoločnosti, alebo – v prípadoch, keď
tento deň v rozhodnutí uvedený nie je, odo dňa jeho prijatia, či dňa, kedy nastali
účinky dotknutej právnej skutočnosti. V rovnakej lehote sú osoby konajúce v mene
korporácie povinné návrh doložiť listinami osvedčujúcimi zapisovanú skutočnosť.
Ukladanie dokumentov do zbierky listín však môže prebiehať aj bez súčasného
zapisovania údajov. Príkladom takejto situácie je povinnosť akciovej spoločnosti
uložiť do zbierky listín zmluvu (spolu so znaleckým posudkom), na základe ktorej
korporácia nadobúda majetok od svojho zakladateľa, resp. akcionára za protihodnotu
vo výške najmenej 10 % jej základného imania.10 Aj v týchto prípadoch sa v zmysle
ust. § 9 ods. 2 ZOR na splnenie informačnej povinnosti vzťahuje rovnaká 30 dňová
lehota, ktorá začína plynúť od momentu vyhotovenia dotknutej listiny.
Reguláciu analyzovaných lehôt možno vnímať ako dlhodobý prístup
zákonodarcu k riešeniu dotknutej otázky, nakoľko do zákona o obchodnom registri
bola prevzatá ešte z pôvodnej úpravy, ktorú do jeho prijatia obsahovalo ust. § 28b ods.
1 a 2 OBZ. Osobitný zákon tak v predmetnej súvislosti upravil iba okamih začiatku
plynutia lehoty na podanie návrhu na zápis údajov, ktorý dovtedy absentoval.11
Napokon možno dodať, že so zmenou príslušných lehôt neráta ani ostatná novela
zákona o obchodnom registri (zák. č. 390/2019 Z. z.), ktorá nadobudne účinnosť dňa
01.10.2020.
2.1

Časový aspekt plnenia informačných povinností obchodných
spoločností voči registrom v súvislosti s účtovnými dátami

Odlišná situácia panuje v súvislosti s časovým aspektom povinného
odhaľovania účtovných záznamov. Informačná povinnosť obchodných spoločností tu
nadväzuje na povinnosť zostaviť (riadnu) účtovnú závierku za príslušné účtovné
obdobie, a to tak, aby zachytávala stav k jeho poslednému dňu.12 Keďže účtovné
obdobie je spravidla totožné s kalendárnym rokom, účtovná závierka vo väčšine
prípadov zobrazuje stav hospodárenia spoločnosti k 31. decembru uplynulého roka.
Obchodné spoločnosti sú pritom podľa ust. § 17 ods. 5 ZoÚ povinné účtovnú závierku
zostaviť najneskôr do 6 mesiacov od uvedeného dňa, t. j. v zásade do 30. júna
nasledujúceho kalendárneho roka.
Vlastná informačná povinnosť v zmysle ust. § 40 ods. 2 OBZ následne
kapitálovým spoločnostiam prikazuje, aby danú účtovnú závierku publikovali
uložením do zbierky listín. Korporácie si však uvedenú povinnosť splnia tým, že
účtovnú závierku uložia do osobitného registra účtovných závierok podľa zákona

MAŠUROVÁ, PATAKYOVÁ, op. cit, s. 174.
Dôvodová správa k zákonu č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12
Porovnaj ust. § 17 ods. 8 ZoÚ.
10
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o účtovníctve.13 Ten predstavuje špeciálnu platformu publicity účtovných
dokumentov, ktorá bola zákonodarcom zriadená s cieľom vytvoriť podmienky pre
absolútnu preventívnu ochranu záujmov tretích osôb na báze informovanosti o
majetkovom vývoji určitého subjektu, a to s primárnym úmyslom, aby sa verejnosť
vyvarovala kontrahovaniu s insolventnými subjektmi.14
Nakoľko teda obchodné spoločnosti postupujú pri plnení predmetnej
informačnej povinnosti podľa ustanovení zákona o účtovníctve, v zmysle ust. § 40
ods. 2 (druhá veta) OBZ sa na ich postup uplatní lehota podľa daného zákona. Tým je
dosiahnutý súlad medzi povinnosťami, ktoré spoločnosti vyplývajú z Obchodného
zákonníka a povinnosťami podľa účtovných predpisov.15
Ustanovenie § 23a ods. 3 ZoÚ predpisuje na predloženie účtovnej závierky
lehotu v trvaní 6 mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje.
Obchodná spoločnosť si teda predmetnú informačnú povinnosť voči registru musí
splniť najneskôr do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka, a teda v rovnakom
období, ktoré má k dispozícii na samotné zostavenie účtovnej závierky. Pri využití jej
maximálnej dĺžky teda platí, že v posledný deň lehoty na zostavenie účtovnej závierky
ju spoločnosť musí zároveň predložiť aj do registra účtovných závierok, a to cestou
doručenia príslušnému daňovému úradu alebo do elektronickej podateľne, v závislosti
od formy ukladanej účtovnej závierky. V prípade listinnej podoby tak obchodná
spoločnosť predkladá účtovnú závierku do registra prostredníctvom príslušného
daňového úradu. Ten účtovnú závierku skontroluje po formálnej stránke a následne ju
konvertuje do elektronickej podoby. Prostredníctvom Finančného riaditeľstva SR ju
nakoniec bezodkladne, najneskôr však do 40 kalendárnych dní od doručenia (resp. od
odstránenia nedostatkov) postúpi prevádzkovateľovi registra.16 Naopak, pokiaľ má
korporácia vyhotovenú účtovnú závierku v elektronickej podobe, je povinná ju
doručiť priamo finančnému riaditeľstvu, a to prostredníctvom jeho elektronickej
podateľne v zmysle ust. § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový
poriadok). Finančné riaditeľstvo v tomto prípade obdobne vykoná formálnu kontrolu
úplnosti podaných dokumentov, ktoré následne, bez zbytočného odkladu, postúpi
prevádzkovateľovi registra účtovných závierok.17 Prevádzkovateľ registra je potom
povinný zaradiť, zverejniť a sprístupniť účtovnú závierku najneskôr do piatich
pracovných dní odo dňa jej doručenia. Následný prenos údajov do zbierky listín
prebieha v zásade automatizovane18, a to tak, že prevádzkovateľ registra zašle
zverejnenú účtovnú závierku prostredníctvom Ministerstva spravodlivosti SR do
Podľa ust. § 40 ods. 4 OBZ: „Povinnosť podľa odsekov 1 až 3 sa považuje za splnenú uložením účtovnej závierky v
registri účtovných závierok podľa osobitného zákona.“
14
Dôvodová správa zákonu č. 500/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov.
15
Dôvodová správa k zákonu č. 264/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
16
T. j. DataCentrum, ako rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo financií SR (porovnaj ust. §
23 ods. 1 ZoÚ).
17
Porovnaj ust. § 23b ods. 1, 3 a 5 ZoÚ.
18
Dôvodová správa k zákonu č. 264/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
13
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zbierky listín príslušného obchodného registra v lehote ďalších 30 dní od jej
publikovania v registri.19
Aj na uvedenom príklade tak možno demonštrovať, že favorizovanie
elektronického plnenia informačných povinností prináša výrazné zrýchlenie prenosu
relevantných dát v súlade s kritériom aktuálnosti registrácie. Ako jednu z hlavných
výziev pre dotknutú oblasť legislatívy preto do budúcnosti vnímame eventualitu
zavedenia výlučne elektronickej formy podávania príslušných návrhov a listín zo
strany povinných osôb. Vzhľadom na to, že povinnosť odhaliť účtovnú závierku sa
v praxi často spája s povinnosťou spoločností podať priznanie k dani z príjmov (viď
nižšie), sa navyše zdá, že opodstatnenie danej myšlienky nachádzame aj v rovine
materiálnych prameňov práva, keďže formu elektronického podania daňového
priznania preferuje čoraz väčší počet povinných subjektov. V roku 2019 bolo totiž
týmto spôsobom v riadnom termíne doručených viac než 134,5 tisíc z celkového
počtu približne 137 tisíc priznaní daňovníkov – právnických osôb.20
Ako teda bolo naznačené, osobitnému režimu regulácie podliehajú korporácie,
ktoré sú daňovníkmi dane z príjmu podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
(ďalej aj „ZoDP“). V zmysle uvedeného predpisu sú tieto spoločnosti povinné splniť
si svoju informačnú povinnosť voči registru účtovných závierok súčasne
s povinnosťou podať daňové priznanie, prílohou ktorého je aj účtovná závierka
zostavená ku koncu zdaňovacieho obdobia, ktorý sa zhoduje s koncom účtovného
obdobia.21 V súlade s ust. § 49 ods. 2 a 11 ZoDP je tak spoločnosť povinná účtovnú
závierku uložiť v registri účtovných závierok v termíne na podanie daňového
priznania, ktorý je vymeraný lehotou v trvaní 3 mesiacov od konca zdaňovacieho
obdobia.
V prípade korporácií, ktoré sú daňovníkmi dane z príjmu je teda časový aspekt
splnenia povinnosti skrátený presne o polovicu oproti úprave podľa zákona o
účtovníctve. Hoci tento záver vyznieva jasne v prospech princípu aktuálnosti
registrácie, nie je na mieste ho preceňovať. Zákon o dani z príjmov totiž
spoločnostiam umožňuje pomerne jednoducho dosiahnuť predĺženie danej lehoty až
o ďalšie 3 mesiace (resp. až o 6 mesiacov, ak ide o spoločnosť, ktorá má príjmy
plynúce zo zdrojov v zahraničí), iba na základe toho, že správcovi dane do uplynutia
základnej lehoty doručia oznámenie, v ktorom uvedú novú lehotu, v ktorej podajú
daňové priznanie.22 Z dostupných štatistických dát pritom vyplýva, že iba v roku 2019
využilo túto možnosť viac než 193 tisíc daňovo povinných subjektov.23 Treba však
Porovnaj ust. § 23b ods. 4 ZoÚ.
Údaje boli prevzaté z tlačovej správy Finančnej správy SR, uverejnenej na jej oficiálnej webovej stránke dňa
03.04.2019. Dostupné online [2020-01-10]: <https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archivnoviniek/detail-novinky/_elpodaniats/bc?fbclid=IwAR2K_yQbsJQiPQHzumsGkrf364y9KImwzWWK9kxTqQNeYHQBlwsoJzwb-eY>.
21
Porovnaj ust. § 2 písm. l) v spojení s § 49 ods. 11 ZoDP.
22
§ 49 ods. 3 písm. a) a b) ZoDP.
23
Údaje boli prevzaté z tlačovej správy Finančnej správy SR, uverejnenej na jej oficiálnej webovej stránke dňa
09.07.2019. Dostupné online [2020-01-10]: <https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archivnoviniek/detail-novinky/_183tisic-dp-ts/bc>.
19
20
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uviesť, že predmetný údaj je do istej miery skresľujúci, nakoľko do daného počtu
zahŕňa všetkých daňovníkov, a to tak právnické, ako aj fyzické osoby. Naopak, 3mesačnú lehotu na podanie daňového priznania dodržalo cca 137 tisíc povinných
právnických osôb (t. j. nielen obchodných spoločností).24
Pre úplnosť možno dodať, že z hľadiska splnenia analyzovanej informačnej
povinnosti nie je určujúce, či bola príslušná účtovná závierka schválená valným
zhromaždením spoločnosti v zmysle ust. § 40 ods. 1 OBZ. Najneskôr v posledný deň
uvedenej 6- mesačnej, resp. 3- mesačnej lehoty tak spoločnosti registru musia
poskytnúť aj neschválenú účtovnú závierku. V prípade, ak valné zhromaždenie
spoločností účtovnú závierku následne schváli, je spoločnosť povinná dodatočne
(najneskôr však do 15 dní) uložiť do registra oznámenie o dátume tohto schválenia.25
Touto úpravou, ktorá bola pôvodne zavedená formou novelizácie Obchodného
zákonníka s účinnosťou od 01.01.2008 tak zákonodarca zabezpečil možnosť tretích
osôb oboznámiť sa s finančným stavom spoločnosť aj do doby, kým nie je
publikovaná schválená účtovná závierka.26
3

POROVNANIE OBSAHU REGISTROVANÝCH
PODĽA ČESKEJ PRÁVNEJ ÚPRAVY

ÚDAJOV

Právnu úpravu analyzovaných povinností v tuzemsku sme sa rozhodli skúmať
aj v porovnaní s legislatívnym stavom v Českej republike, s ktorou nás spája
dlhoročná história spoločného právneho poriadku. Český právny poriadok však už
v roku 2012 prešiel procesom rozsiahlej rekodifikácie, ktorá sa dotkla prakticky celej
sféry súkromného práva, a ktorá v neskoršom období neobišla ani oblasť regulácie
registrových informačných povinností obchodných spoločností. Ako dôvod
realizovaného porovnania nám okrem toho slúži predpoklad, že český zákonodarca
sleduje úpravou časového aspektu povinného odhaľovania v zásade totožný cieľ, a to
zabezpečenie čo najväčšej aktuálnosti údajov publikovaných v registri, uvedomujúc
si pritom nevyhnutnosť tohto parametra z hľadiska napĺňania jeho informačnej
funkcie.27
Účelom nášho porovnania je potom preskúmať, do akej miery pristupuje český
zákonodarca k naplneniu uvedeného cieľa rovnako alebo odlišne oproti slovenskej
regulácii, a to najmä s ohľadom na zvolené legislatívne metódy. Zámerom porovnania
je taktiež zistiť, či a prípadne v akých aspektoch je české riešenie skúmaných
24

Údaje boli prevzaté z tlačovej správy Finančnej správy SR, uverejnenej na jej oficiálnej webovej stránke dňa
03.04.2019. Dostupné online [2020-01-10]: <https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archivnoviniek/detail-novinky/_elpodaniats/bc?fbclid=IwAR2K_yQbsJQiPQHzumsGkrf364y9KImwzWWK9kxTqQNeYHQBlwsoJzwb-eY>.
25
Porovnaj ust. § 23a ods. 4 ZoÚ.
26
Dôvodová správa k zákonu č. 657/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších
predpisov.
27
Dôvodová správa k zákonu č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob: „Předpokládá se
[...], že veřejný rejstřík a sbírka listin, které mají sloužit jako základní informační zdroj pro veřejnost, věřitele,
společníky a zapsané osoby, mají být aktualizované.“
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právnych otázok efektívnejšie a či by mohlo slúžiť ako vhodný inšpiračný zdroj na
zlepšenie slovenskej úpravy v rovine de lege ferenda.
Jadro skúmanej právnej úpravy predstavuje zákon č. 304/2012 Sb. o veřejných
rejstřících právnických a fyzických osob (ďalej len „zákon o registroch“ alebo
„ZVR“), účinný od 10.01.2014, ktorý zaviedol pojem verejný register ako
zastrešujúci termín zahŕňajúci nielen obchodný register, ale aj ďalšie verejnoprávne
registratúry (spolkový register, nadačný register, register ústavov, atď.). Všeobecné
ustanovenia vzťahujúce sa na verejný register sa preto aplikujú na všetky regulované
registratúry. Táto úprava je súčasne doplnená o špeciálne ustanovenia pre každý
jednotlivý register, v rámci ktorých sú zohľadnené odlišnosti týkajúce sa vymedzenia
zapisovaných osôb, osôb oprávnených podať návrh na zápis a okruhu doplňujúcich
zapisovaných údajov. Zo zákona o registroch napokon taktiež vyplýva, že súčasťou
každého registra je aj zbierka listín upravená v rámci jeho V. Hlavy.
Z hľadiska obsahu sú obchodné korporácie povinné o sebe v prospech
obchodného registra odhaľovať v podstate rovnaké údaje, aké zodpovedajú
informačnej povinnosti slovenských spoločností. Obdobne možno predpokladať, že
pre osoby v postavení veriteľov korporácií budú relevantné najmä tie, ktoré sa týkajú
konania v mene spoločnosti, rozsahu ručiteľskej povinnosti spoločníkov
či výnimočných režimov fungovania korporácie.
Predmetom osobitného záujmu zo strany investorov, obchodných partnerov, ale
aj spotrebiteľov sú však i tu zverejňované údaje z účtovníctva povinných spoločností28
vo forme účtovnej závierky a prípadne aj doplňujúcich dokumentov, t. j. výročnej
správy a správy audítora v zmysle českého zákona o účtovníctve (zákon č. 563/1991
Sb. o účetnictví; ďalej aj „ČZoÚ“).
Ako platforma publicity všetkých naznačených údajov o obchodných
korporáciách v Česku slúži obchodný register a jeho zbierka listín.29 Odlišnosť od
tuzemskej úpravy preto možno vnímať v tom, že české právo nevytvára osobitný
register ekvivalentný registru účtovných závierok podľa slovenského zákona
o účtovníctve.
4

POROVNANIE
ČASOVÉHO
ASPEKTU
PLNENIA
INFORMAČNÝCH
POVINNOSTÍ
OBCHODNÝCH
SPOLOČNOSTÍ VOČI REGISTROM PODĽA ČESKEJ
PRÁVNEJ ÚPRAVY

Pokiaľ sa zameriame na preskúmanie časových súvislostí všeobecnej úpravy
porovnávaných informačných povinností českých spoločností, možno zrejme
najvýraznejší rozdiel pozorovať v tom, že zákon o registroch nie je v otázke
HAMPEL, P. in HAMPEL, P., WALDER, I.: Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Praha:
Wolters Kluwer, 2014. [Elektronická kniha].
29
Porovnaj ust. § 25, ust. § 48 ods. 1 a ust. § 66 ZVR.
28
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vymedzenia lehoty na splnenie povinnosti špecifický, ale (vedome) preferuje jej
vyjadrenie prostredníctvom otvorenej textúry. Zmenu, resp. výmaz zapísaných
údajov, sú totiž obchodné spoločnosti podľa ust. § 11 ods. 2 ZVR povinné
registrovému súdu navrhnúť „bez zbytočného odkladu“ po vzniku rozhodnej
skutočnosti, ktorou treba rozumieť právnu skutočnosť, v dôsledku ktorej dochádza ku
zmene zapisovaných údajov (napr. rozhodnutie orgánu spoločnosti, skutočnosť
spôsobujúca zánik funkcie člena orgánu alebo právny úkon, ktorý má vplyv na účasť
v spoločnosti).30
Dĺžku takto formulovanej lehoty nie je možné vopred definovať s generálnou
platnosťou, a preto bude v každom individuálnom prípade vecou dokazovania, resp.
súdneho posúdenia ex post. Jediným zovšeobecnením tak môže byť nanajvýš
konštatovanie, že korporácie môžu splnenie svojej informačnej povinnosti voči
registru po vzniku rozhodujúcej skutočnosti odložiť iba na takú dobu, ktorú je možné
objektívne odôvodniť s ohľadom na podmienky konkrétnej situácie danej napr.
druhom zapisovanej skutočnosti, časovými možnosťami zaobstarať všetky listiny
potrebné na podanie návrhu alebo okolnosťami na strane povinných a zapisovaných
osôb, či osôb, ktorých súčinnosť je pre zápis nevyhnutná (napr. notárov).31 V
obdobných intenciách pristupuje k interpretácii predmetného pojmu aj rozhodovacia
súdna prax, ktorá z hľadiska časového určenia definuje lehotu bez zbytočného odkladu
ako veľmi krátku lehotu, ktorá vyžaduje bezodkladné, bezprostredné či okamžité
konanie smerujúce ku splneniu príslušnej povinnosti. Neurčitá povaha takéhoto
vyjadrenia však má za následok, že doba trvania danej lehoty závisí od okolností
každého konkrétneho prípadu. Pritom je vždy potrebné skúmať, či povinný subjekt
využil všetky možnosti pre splnenie dotknutej povinnosti, prípadne, aké skutočnosti
mu v tom bránili. V zásade sa prijíma, že ide o lehotu v trvaní niekoľkých dní,
nanajvýš týždňov. Jej ustálenie sa však musí vždy zakladať na zistení účelu, ktorý
chce zákonodarca za pomoci využitia tohto pojmu dosiahnuť.32
Český zákonodarca sa dodržiavanie danej lehoty snaží vynútiť tým, že ak
spoločnosť nepodá návrh do 15 dní, od kedy jej táto povinnosť vznikla, v zmysle ust.
§ 11 ods. 3 ZVR sa automaticky rozširuje okruh osôb legitimovaných na podanie
návrhu na zápis dotknutej skutočnosti. Za bežných okolností sú totiž, v zmysle
taxatívneho, navrhovateľmi výhradne povinné obchodné spoločnosti. V naznačenej
situácii je však návrh oprávnený podať každý, kto na tom preukáže právny záujem a
svoj návrh súčasne (kumulatívne) doloží príslušnými listinami požadovanými pre
zápis tejto skutočnosti. Súdna prax vychádza pri výklade predmetnej úpravy z
konceptu tzv. „zloženej lehoty“, v tom zmysle, ktorého uvedený následok nenastáva
po uplynutí 15 dní od vzniku rozhodnej skutočnosti, ale aktivuje sa až po márnom
uplynutí dodatočnej 15- dňovej lehoty, ktorá začne plynúť odo dňa nasledujúceho po
uplynutí lehoty bez zbytočného odkladu.33
WALDER in HAMPEL, WALDER, op. cit.
Loc. cit.
32
K tomu pozri Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 32 Cdo 2484/2012 zo dňa 10.12.2013.
33
K tomu pozri Uznesenie Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 29 Cdo 2624/2016 zo dňa 30.10.2017: „Nepodá-li zapsaná
korporace návrh do 15 dnů ode dne, kdy uplyne lhůta bez zbytečného odkladu upravená v § 11 odst. 2 ZVR (tedy, kdy
30
31
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Rovnakým spôsobom (t. z. „bez zbytočného odkladu“), avšak bez obdobného
ohraničenia, vymedzuje ust. § 72 ods. 1 ZVR lehotu aj vo vzťahu k informačnej
povinnosti spočívajúcej v predkladaní predpísaných dokumentov do zbierky listín.
Zákon navyše v tejto súvislosti výslovne anticipuje vznik situácie, kedy síce určitý
údaj je zapísaný v registri, avšak v zbierke listín k nemu nie je uložená
korešpondujúca listina. Súd o takejto absencii vykoná vo forme úradného záznamu
záznam v registrovom spise, a zároveň povinnú korporáciu uznesením vyzve, aby túto
v určenej lehote predložila. Ignorovanie takejto výzvy pritom môže sankcionovať
uložením poriadkovej pokuty až do výšky 100.000,- Kč.34
4.1

Časový aspekt plnenia informačných povinností obchodných
spoločností voči registrom v súvislosti s účtovnými dátami podľa
českej právnej úpravy

Aj v súlade s českou zákonnou úpravou platí, že (riadnu) účtovú závierku sú
korporácie povinné zostaviť tak, aby zachytávala informácie o stave hospodárenia ku
koncu posledného dňa účtovného obdobia. Nakoľko aj v tomto prípade je účtovným
obdobím spravidla kalendárny rok, bude tento deň v zásade pripadať na 31. december
príslušného roka – český zákon o účtovníctve tento deň označuje ako rozvahový deň.35
Prvou odlišnosťou, ktorú pozorujeme v porovnaní s ekvivalentnou slovenskou
reguláciou je, že český zákon o účtovníctve nepredpisuje lehotu na splnenie
povinnosti zostaviť účtovnú závierku. Stanovuje však povinnosť, ako aj lehotu na jej
zverejnenie, z čoho je logicky možné odvodiť, že korporácia bude povinná zostaviť
účtovnú závierku tak, aby táto mohla byť v požadovanej lehote uložená v zbierke
listín. Obchodné spoločnosti sú tak v zmysle ust. § 21a ods. 4 ČZoÚ povinné predložiť
účtovnú závierku registrovému súdu najneskôr do 12 mesiacov od rozvahového dňa,
teda spravidla do konca nasledovného kalendárneho roka, bez ohľadu na to, či bola
účtovná závierka schválená príslušným orgánom spoločnosti.
O niečo striktnejšie upravuje český zákon o účtovníctve časový aspekt plnenia
informačnej povinnosti u spoločností, ktoré podliehajú povinnému auditu. Tieto
korporácie musia preložiť účtovnú závierku a výročnú správu registrovému súdu
v rámci 30 dňovej subjektívnej lehoty, ktorá začína plynúť od momentu, kedy sú dané
oba nasledujúce predpoklady (bez ohľadu na poradie naplnenia):
(1) účtovná závierka bola overená audítorom a

jí vzniká povinnost podat návrh), otevírá ustanovení § 11 odst. 3 ZVR aktivní věcnou legitimaci k podání návrhu na
zápis změn nebo výmazu zápisu v obchodním rejstříku všem osobám, kterým svědčí právní zájem na zápisu. Podá-li
tudíž návrh na změnu či výmaz zápisu osoba odlišná od zapsané korporace, rejstříkový soud nejprve posoudí, zda od
vzniku rozhodné skutečnosti uplynula lhůta složená ze lhůty bez zbytečného odkladu podle § 11 odst. 2 ZVR a lhůty
15 dnů podle § 11 odst. 3 ZVR; teprve ode dne následující po uplynutí této (složené) lhůty je osoba mající právní
zájem na zápisu aktivně věcně legitimována k podání návrhu podle posledně označeného ustanovení.“
34
Porovnaj ust. § 72 ods. 2 v spojení s ust. § 104 ZVR.
35
Porovnaj ust. § 3 ods. 2 v spojení s ust. § 19 ods. 1 ČZoÚ.
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(2) účtovná závierka bola schválená príslušným orgánom spoločnosti, t. j. valným
zhromaždením, ktoré má účtovnú závierku prejednať najneskôr do 6 mesiacov
od posledného dňa príslušného účtovného obdobia.36
Aj túto povinnosť si však obchodné spoločnosti musia splniť najneskôr do
uplynutia objektívnej lehoty v trvaní 12 mesiacov od rozvahového dňa. Publikovať
pritom musia aj neschválené účtovné záznamy, o čom sú však v zmysle ust. § 21a ods.
2 a 3 ČZoÚ povinné uverejniť osobitnú informáciu. V prípade absencie overenia
audítorom navyše zákon vo svojom ust. § 21a ods. 6 korporáciám explicitne zakazuje
zverejniť informácie spôsobom, ktorý by bol schopný na strane tretej osoby vyvolať
omyl, že overené boli.
ZÁVER
Určenie lehôt na splnenie informačnej povinnosti korporácií voči registrom
predstavuje jeden z rozhodujúcich determinantov výslednej kvality informácií
získaných z verejne dostupných registrov.
S ohľadom na preskúmané aspekty aplikovateľnej právnej úpravy však prístup
slovenského zákonodarcu v naznačenej oblasti nepovažujeme za optimálny.
Zastávame názor, že zákonná dĺžka analyzovaných lehôt nedostatočne korešponduje
s princípom aktuálnosti registrácie, v dôsledku čoho dochádza k devalvácii
výpovednej hodnoty informácií nadobudnutých tretími osobami. Konštatovaný stav
je pritom osobitne citeľný v súvislosti s povinným odhaľovaním účtovných údajov.
Práve tie pritom, z pohľadu potenciálnych (ale aj aktuálnych) veriteľov korporácií,
predstavujú najžiadanejší druh zverejňovaných dát. Domnievame sa, že právny stav
de lege lata môže byť v dôsledku toho vnímaný kladne, najmä samotnými povinnými
spoločnosťami, ktorým poskytuje pomerne konformný časový úsek, a tým v určitom
zmysle zmierňuje ich informačnú povinnosť. Uvedená skutočnosť sa však zároveň
môže stať zdrojom neželaného motivačného stimulu vo vzťahu ku korporáciám, ktoré
majú z rôznych dôvodov záujem na utajení svojich skutočných hospodárskych
pomerov pred veriteľmi po čo najdlhší čas.
Obdobie 30 dní stanovené v prípade povinnosti navrhnúť zápis zmeny alebo
výmaz údajov, či predložiť listinu (bez zápisu), považujeme za dostatočne dlhé na to,
aby v rámci jeho plynutia došlo na strane dotknutej spoločnosti k opätovnej zmene
dotknutých skutočností. Údaj v registri – hoci by v takom prípade vyplýval z včas
podaného návrhu, tak už v momente jeho zápisu, resp. zverejnenia, často nemusí
korešpondovať zo skutočným stavom dotknutých pomerov. Tento deficit úpravy
z hľadiska princípu aktuálnosti registrácie však do istej miery koriguje pôsobenie
princípu materiálnej publicity, ktorý tretej osobe v zásade umožňuje dovolávať sa
obsahu zapísaných údajov aj v prípade ich diskrepancie so skutočným stavom.

36

Porovnaj ust. § 181 ods. 2 a § ust. 403 ods. 1 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.
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Na základe uskutočneného porovnania však možno konštatovať, že česká
právna úprava by mohla slúžiť ako vhodný inšpiračný zdroj pre zlepšenie tuzemskej
regulácie iba čiastočne. Prístup českého zákonodarcu, ktorý uprednostňuje vágne
vymedzenie časového aspektu použitím slovného spojenia „bez zbytočného odkladu“
hodnotíme ambivalentne. Na jednej strane je potrebné oceniť úmysel vniesť do
predmetnej úpravy prvok flexibility v snahe o zaistenie čo možno najväčšej
aktuálnosti údajov zapísaných v obchodnom registri.37 Na strane druhej však toto
riešenie vnímame ako určitú dvojsečnú zbraň, ktorá v sebe síce nesie potenciál
výrazne skrátiť obdobie medzi vznikom skutočnosti a podaním zodpovedajúceho
návrhu na zápis, avšak v určitých prípadoch aj neadekvátne predĺžiť a prípadne
vyústiť do sporu so značne komplikovanou a zdĺhavou fázou dokazovania.
Ako možný racionálny kompromis vnímame riešenie takisto naznačené českým
zákonodarcom. To spočíva v určitom ohraničení flexibilnej, vágne definovanej lehoty
pevne stanovenou maximálnou časovou hranicou, pri porušení ktorej sa ex lege
aktivuje osobitný následok stíhajúci povinnú spoločnosť. Český zákonný koncept,
ktorý lehotu znamenajúcu toto ohraničenie „reťazí“, resp. napája na uplynutie lehoty
bez zbytočného odkladu, však nepovažujeme za dostatočne efektívne. Nutnosť
predchádzajúceho ustálenia konkrétneho trvania neurčitej lehoty totiž spôsobuje, že
určenie momentu nástupu osobitného následku sa stáva rovnako problematickým.
Z hľadiska motivácie a praktickej realizácie sa napokon nestotožňujeme ani s voľnou
samotného následku upraveného českým zákonom o registroch, ktorý spočíva
v rozšírení okruhu legitimovaných osôb. Pre tretie osoby bude totiž v praxi
prinajmenšom mimoriadne náročné vyhovieť obligatórnej podmienke doloženia listín
potrebných na zápis údajov38, a to prozaicky z dôvodu nedostatku prístupu k takýmto
dokumentom. Naše úvahy by sa tak uberali napríklad smerom k zakotveniu
primeranej peňažnej sankcie.
Za neprimerane dlhé napokon považujeme aj maximálne trvanie lehôt v prípade
povinnosti odhaľovať účtovné záznamy korporácie. Obdobie, ktoré sa vo väčšine
prípadov môže v súlade so zákonom natiahnuť až na 6 mesiacov, vnímame ako
nevyhovujúce najmä v nadväznosti na skutočnosť, že ekonomický stav korporácie
ako podnikateľského subjektu je výrazne dynamickou kategóriou a je zrejmé, že
počas trvania naznačenej doby v ňom môžu nastať také podstatné zmeny, v dôsledku
ktorých bude výpovedná hodnota informácie získanej treťou osobou z verejne
dostupnej registratúry už od počiatku prakticky nulová. Aj empirická skúsenosť
z praxe ukazuje, že v dôsledku predmetného časového odstupu zistený stav už vo
väčšine prípadov nezodpovedá momentálnym hospodárskym pomerom dotknutej
spoločnosti.39 Porovnávaná česká úprava však na predloženie účtovných dokumentov
stanovuje maximálnu lehotu až v dvojnásobnom trvaní, v dôsledku čoho sa nejaví ako
model hodný nasledovania v záujme zdokonalenia slovenskej legislatívy.

WALDER in HAMPEL, WALDER, op. cit.
Loc. cit.
39
HUSÁR, J.: Ochrana veriteľov kapitálových obchodných spoločností – očakávania a riziká. In: Právo, obchod,
ekonomika VI. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016, s. 233.
37
38
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Z perspektívy aktuálnosti registrácie na Slovensku nakoniec vnímame ako krok
správnym smerom skrátenie danej lehoty na 3 mesiace aspoň v prípade korporácií,
ktoré sú daňovníkmi dane z príjmu. Podstatne menej pozitívne už hodnotíme fakt, že
rovnaká úprava týmto subjektom umožňuje pomerne jednoducho a jednostranne
dosiahnuť jej opätovné predĺženie na „štandardných“ 6 mesiacov.
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Ochrana protichůdných právních zájmů státu Izrael a
Palestiny,
stěžejní překážky mírového procesu
Protection of the Conflicting Legal Interests of the State of
Israel and Palestine, Key Obstacles to the Peace Process
Mgr. Veronika D‘Evereux

Abstrakt
Právo každého státu chránit svou územní celistvost je jedním ze základních práv
garantovaných každému státu mezinárodním právem. Hledání právního řešení
v případě, kdy vůči témuž území uplatňují nárok dva odlišné subjekty, např. i s
použitím ozbrojené síly, není v praxi snadné, především v případě, kdy takový
konflikt trvá již desítky let. Do tohoto rámce spadá i případ konfliktu mezi státem
Izrael a představiteli Palestiny, jíž Izrael brání v plném rozvinutí státnosti. V roce
2019 byl ve Spojených státech amerických vypracován nový plán mírového řešení pro
zúčastněné strany. Tento plán by se mohl jevit jako přelomový s ohledem na to, že
v posledních přibližně dvaceti letech žádná mírová jednání mezi aktéry konfliktu
neprobíhala.
Klíčová slova:
ochrana právních zájmů, vojenská okupace, spor o území, Israel, Palestina, Spojené
státy americké
Abstract
The right of each State to protect its territorial integrity is one of the fundamental
rights guaranteed to the States by international law. It is not easy to find a legal
solution when two different entities are claiming the same territory, for example also
by using armed forces, especially in case such a conflict has lasted for decades. This
situation applies also the conflict between the State of Israel and the representatives
of Palestine, which Israel is preventing from full development of the statehood. In
2019, a new peace solution plan for the stakeholders was developed in the United
States. This plan could seem groundbreaking, given that there have been no peace
negotiations between the parties of the conflict in about last 20 years.
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Key words:
protection of legal interests, military occupation, territorial dispute, Israel, Palestine,
United States
ÚVOD
V právní vědě je možné nalézt nespočet definic pojmů „ochrana“ a
„odpovědnost“. Vymezení těchto pojmů se odlišuje např. ve spojení názory autorů
nauky a rozličnost obsahu těchto termínů je dána rovněž odvětvím práva, v jehož
souvislostech jsou tyto pojmy vykládány. Následující příspěvek spadá do odvětví
mezinárodního práva veřejného. Příspěvek je zaměřen na konkrétní aktuální
problematiku, kterou lze zasadit do určitého obecného rámce. Ten by bylo možno
pojmout jako z mezinárodního práva vyplývajícího oprávnění státu k jednání, které
směřuje k ochraně jeho územní výsosti, výkonu veřejné moci vůči obyvatelstvu a
věcem, které se na jeho území nacházejí. S ochranou suverenity státu je spojeno
rovněž oprávnění z pohledu práva mezinárodního (a současně povinnost z pohledu
práva vnitrostátního) eliminovat každou jinou konkurující moc v daném prostoru.1
Právo a povinnost státu svou subjektivitu a existenci chránit ovšem není absolutní co
do volby způsobů a prostředků. Mezinárodní právo zakazuje určité způsoby jednání
státu, které nemůže být legitimizováno ani v případě, že by k němu bylo přistoupeno
z důvodu ochrany vlastní existence státu. Pakliže by stát k takovému jednání přesto
přistoupil, byl by odpovědný za porušení mezinárodního práva. Proti jednání
takového státu by bylo možné použít určité dovolené donucovací prostředky, které by
měly směřovat k ukončení protiprávního jednání státu.
V praxi ovšem není vždy možné uspokojivě vyřešit konkrétní konflikty mezi
jednotlivými subjekty prostřednictvím nástrojů mezinárodního práva. Jedním
z takových případů je vztah státu Izrael a Palestiny. Autorka se v následujícím
příspěvku zabývá jednotlivými způsoby jednání státu Izrael a Palestiny, jejich
prostřednictvím tyto subjekty realizují ochranu svých zájmů a základních práv
(ačkoliv někdy toliko práv domnělých a nikoliv, z objektivního hlediska
mezinárodního práva, práv skutečných).
Ve stručnosti by bylo možné z pohledu zaměření tohoto příspěvku, shrnout
příčinu konfliktu mezi těmito stranami jako spor o území, které je prvotním
předpokladem samotné existence státu a s tím je spojený i předpoklad nerušeného
výkonu veřejné moci na dotčeném území. Pakliže subjekt není plně schopen se plně
mocensky prosadit a nezávislost si nepřetržitě udržet, nelze spíše z pohledu
mezinárodního práva hovořit o státu, ale nabízí se několik alternativ, např. národně
osvobozenecké hnutí, povstalecké hnutí, válčící strana či eventuálně i stát in statu
nascendi, stát ve stádiu zrodu.2 Právě schopnost státu výlučně vykonávat veřejnou
moc na určitém území a vůči obyvatelstvu, které je s tímto územím trvale spjato, a
1
2

ČEPELKA, Č., ŠTURMA, P. Mezinárodní právo veřejné. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 50 – 51
POTOČNÝ, M. ONDŘEJ, J. Mezinárodní právo veřejné, zvláštní část. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 28 – 30
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zároveň i trvalá udržitelnost této schopnosti má vliv na to, aby bylo možné daný
subjekt z pohledu mezinárodního práva za stát považovat.3 Objektivně vzato by stát
takovou schopnost měl mít i v případě, že by jiný stát vyvíjel protiprávní jednání,
kterým by mu k tomu chtěl zabránit.
Mezi státem Izrael a Palestinu přetrvává napětí. Je zřejmé, že příčiny konfliktu
lze shledat již v samotných okolnostech, za nichž stát Izrael vznikl (1948). Autorka
v rámci tohoto příspěvku přistoupila k zásadnímu zúžení tématu z časového hlediska
a zaměřuje především na stěžejní události v období 2014–2019 (v některých
odůvodněných případech autorka tento časový rámec přesáhne v těch případech
jednání, které je porušením mezinárodního práva, které začalo v minulosti, tedy před
počátkem vymezeného zkoumaného období, ale ve zkoumaném období pokračuje či
se případně stupňuje). Jádrem samotného příspěvku je návrh nového mírového plánu
tzv. Peace to Prosperity (který bývá označován rovněž jako Middle East Peace Plan)
z roku 2019, který představil americký prezident Donald Trump společně
s izraelským předsedou vlády Benjaminem Netanyahu v lednu 2020. Od počátku
dvacátého prvního století se jedná o první komplexnější návrh řešení sporu mezi
státem Izrael a Palestinou. Mezi zúčastněnými stranami probíhala za podpory
Spojených států amerických mírová jednání v devadesátých letech minulého století
(např. jednání v Oslu 1993 a 1995, jednání v Tabě 1993, summit v Camp Davidu
v roce 2000). Tato jednání byla bez uspokojivého výsledku ukončena, resp. přerušena
a dosud nebyla obnovena.
Cílem příspěvku je zjištění, do jaké míry jsou určité vybrané koncepce Peace
to Prosperity plán v souladu či v rozporu s mezinárodním právem a dále i zjištění, zda
a do jaké míry tento plán může směřovat k ochraně zájmů zúčastněných stran.
Zároveň je zahrnut i komentář autorky ke zkoumaným částem tohoto plánu, které by
dle jejího názoru bylo nutno dopracovat, případně změnit či zcela zrušit, pakliže by
byly shledány v hrubém rozporu s mezinárodním právem, či eventuálně z pohledu
mezinárodního práva jako zcela neúčinné.
1

PŘEDSTAVENÍ NOVÉHO MÍROVÉHO PLÁNU

Prezident Spojených států amerických, Donald Trump, společně s izraelským
předsedou vlády, Benjaminem Netanyahu představili 28. 1. 2020 návrh mírového
řešení některých otázek spojených s izraelsko – palestinským konfliktem, tento návrh
je obsažený v dokumentu s názvem Peace to Prosperity, A Vision to Improve the
Lives of the Palestinian and Israeli People.4 Na vypracování tohoto plánu se významně
podílel zeť prezidenta Trumpa, Jared Kushner. Tento plán lze považovat za oficiální
návrh programu Spojených států amerických směřujících k řešení některých
dlouhodobých problémů, s nimiž se stát Izrael a palestinská správa potýkají a které
nejsou uspokojivě vyřešeny. Plán o rozsahu sto osmdesáti jedna stran je strukturovaný
ČEPELKA, ŠTURMA, s. 52 – 57
Peace to Prosperity. In: White House
https://www.whitehouse.gov/peacetoprosperity/
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2020.

[cit.

2020-02-25].

Dostupné

na:

do hlavní části a příloh. Obsahuje úpravu poměrů v různých oblastech např. budoucí
uznání Palestiny jako státu, přijetí bezpečnostních opatření směřujících k vymýcení
terorismu, otázky sporného území, otázky spojené s palestinskými uprchlíky a jejich
repatriací, otázky stran suverenity vůči Jeruzalému, úpravu poměrů vůči území pásu
Gazy, stanovení státních hranic a výstavbu hraničních přechodů, předpokládá přijetí
zóny volného obchodu a volného pohybu zboží, úpravu budoucího ekonomického,
kulturního, edukativního a turistického rozvoje regionu, upravuje přístup k Mrtvému
moři, předpokládá vytvoření přístavů, silnic, mostů a tunelů pro použití obyvatel
budoucího státu Palestina a některé další oblasti. Cílem plánu je nastavení takové
spolupráce mezi státem Izrael, Palestinou, Spojenými státy a v některých případech i
sousedními arabskými státy, aby došlo k vytvoření trvale udržitelných vztahů a
ukončení sporů a ozbrojených konfliktů.
Autorka přistoupila k užšímu vymezení zkoumané oblasti a zaměřila se pro
účel tohoto příspěvku pouze na některé části tohoto plánu a sice na oblasti související
především s aspekty území, o něž je veden spor. Postupovala tak z důvodu, že území
je středem zájmu stran zúčastněných ve sporu a dle názoru autorky, pakliže by napřed
nedošlo k uspokojivému vyřešení sporů o území, není ani možné zahájit
předpokládané budoucí investice směřující k zvýšení životní úrovně palestinských
obyvatel.
1.1

(Ne)přijetí plánu Peace to Prosperity

Tento záměr byl představen jako společný plán Spojených států amerických a
státu Izrael. Na jeho tvorbě se ovšem nepodíleli političtí představitelé Palestiny (Hnutí
za osvobození Palestiny a vládní strany Hamás, která ovládá pás Gazy). Zároveň se
na tvorbě tohoto návrhu nepodílely ani státy, jejichž spolupráci tento plán
předpokládá. Není zřejmé, zda a do jaké míry hlavní autor plánu, Jared Kushner,
přizval k diskusi o tvorbě plánu ty státy, s jejichž účastí na realizaci přímo počítá,
těmito státy jsou především Jordánsko, Egypt, Sýrie a Libanon. Plán obsahuje toliko
zmínku o poděkování Saudské Arábii za vytvoření dokumentu s názvem Arab Peace
Initiative5, který byl podpořen Ligou arabských států (s ohledem na pozdější události
ovšem nikdy nebyl realizován). Lze ovšem shledat, že J. Kushner nenalezl podporu
při prezentaci návrhu tohoto plánu na konferenci arabských států, která se konala 25.
7. 2019 ve městě Manama v Bahrainu.6 V médiích je rovněž možné nalézt negativní
vyjádření zástupců některých arabských států, např. Jordánska, Libanonu, Saudské
Arábie, Kuvajtu a Egypta, kdy politické vedení těchto států se proti tomuto plánu ostře
vymezuje.7 Politické vedení palestinského území, Hnutí za osvobození Palestiny a
5
Arab peace initiative. In: European Parliament [online] 2020. [cit. 2020-02-25]. Dostupné na:
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/empa/dv/1_arab-initiative-beirut_/1_arabinitiative-beirut_en.pdf
6
YOUSEF, I. No justice, no peace: The failure of Kushner’s peace to prosperity workshop. In: Atlantic Council.
[online] 2020. [cit. 2020-02-25]. Dostupné na: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/no-justice-nopeace-the-failure-of-kushner-s-peace-to-prosperity-workshop/
7
Jared Kushner's $50 billion 'peace to prosperity' plan faces broad Arab rejection. In: Reuters. [online] 2020. [cit.
2020-02-25]. Dostupné na: https://www.japantimes.co.jp/news/2019/06/23/world/jared-kushners-50-billion-peaceprosperity-plan-faces-broad-arab-rejection/#.XlVfui2ZPBJ
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hnutí Hamás, tento plán rovněž odmítlo jako celek bez ochoty o předloženém
(finálním) návrhu, byť diskutovat.8 Lze rovněž nalézt již i první názory odborné
veřejnosti o tom, proč tento plán, především z politického hlediska, neměl šanci
uspět.9 V současné době spíše již nic nenasvědčuje tomu, že by tento plán byl ještě
stále předmětem zájmu USA a Izraele, zároveň není známa skutečnost, zda by
případně USA pracovaly na úpravách tohoto plánu. Není ovšem vyloučeno, že do
budoucna dojde k vytvoření nového návrhu na mírové řešení, eventuálně by návrh
mohla předložit i Palestina. Z toho důvodu se autorka domnívá, že je možné zabývat
se tímto plánem na teoretické a obecné rovině protože není vyloučeno, že budoucí
návrhy mírového řešení mohou být v určitých oblastech obsahově podobné tomuto
plánu. S ohledem na skutečnost, že autorka tento příspěvek koncipuje v oblasti
mezinárodního práva, a nikoliv mezinárodních vztahů, omezila se pouze na právní
aspekty tohoto plánu, a naopak se nezabývala hodnocením (ne)úspěšnosti tohoto
plánu z politického hlediska.
1.2

Srovnání Peace
to Prosperity s vybranými
dřívějšími
(nerealizovanými či neúspěšnými) návrhy obdobného charakteru

Je možné, že příčinou tvorby tohoto plánu bylo úsilí o vytvoření určité
mezinárodní platformy k pokračování v mírových jednáních, která byla zakončena
(resp. přerušena) z důvodu nerealizace mezinárodních dohod z Osla10 uzavřených
v devadesátých letech minulého století mezi státem Izrael a Hnutím za osvobození
Palestiny. Mírová jednání mezi těmito subjekty byla tehdy rovněž podporována
politickým vedením Spojených států amerických. Autorka se ovšem domnívá, že
Peace to Prosperity se svou povahou zásadním způsobem odlišuje od dohod Oslo a
Oslo II právě z důvodu, že představitelé Palestiny spíše vůbec nebyli přizváni
k jednání o koncepci tohoto plánu a ani se nijak na jeho tvorbě nepodíleli. S ohledem
na to, že z Vídeňské úmluvy o smluvním právu vyplývá volnost státu vstupovat do
mezinárodních dohod a smluv s jinými státy (a mezinárodními organizacemi)11 a
rovněž s ohledem na to, že mechanismus mezinárodních smluv předpokládá možnost
států uplatnit výhrady vůči ustanovením vícestranných mezinárodních smluv a dále i
námitky k těmto výhradám12, je možné předpokládat, že státy mají vážný zájem na
tom, aby se na tvorbě mezinárodních smluvních dokumentů podílely.13 Skutečnost, že
8
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Palestina dosud není státem z pohledu mezinárodního práva14, protože dosud plně
nesplňuje kritéria státnosti (obsažené v čl. 1 Montevidejské úmluvy z roku 193315),
není nutně překážkou z důvodu, že i národně osvobozenecké hnutí má subjektivitu dle
mezinárodního práva.16 Tato subjektivita je sice dočasně omezená (po dobu, nežli
bude hnutí poraženo či do doby, než se transformuje na stát), nicméně z této
subjektivity vyplývá i oprávnění vstupovat do mezinárodních vztahů a uzavírat
mezinárodní smlouvy.17 Autorka se domnívá, že politické vedení palestinského
území, mělo mít možnost se na tvorbě Peace to Prosperity podílet, mělo být přizváno
k jednání a mělo mít zároveň i rovnocenné právo vyjádřit se ke všem ustanovením
tohoto plánu, vznést námitky a předložit pozměňovací návrhy. Zúčastněné strany za
podpory Spojených států amerických měly usilovat o nalezení přijatelného
kompromisu. Peace to Prosperity ve své současné podobě je toliko jednostranným
návrhem Spojených států amerických, který sice byl podpořen politickým vedením
státu Izrael, ale byl odmítnut druhou hlavní zúčastněnou stranou, bez jejíhož souhlasu
a podpory není možné plán realizovat.
Autorka se domnívá, že vstup států do mezinárodních smluv souvisí rovněž i
se zájmem těchto států chránit svou státnost a existenci. S ohledem na skutečnost, že
ze znění Peace to Prosperity vyplývá návrh na vymezení území státu Izrael a
budoucího státu Palestina vč. předpokladu o státních hranicích (přičemž toto území
má odlišnou podobu i rozsah v porovnání s územím, které si Hnutí na osvobození
Palestiny nárokuje), bylo by rovněž v přímém rozporu s ochranou zájmu na existenci
budoucího státu Palestina, pokud by politické vedení Palestiny přistoupilo na řešení,
které je předloženo v této vizi. Palestinské orgány v tuto chvíli plně ovládají toliko
pásmo Gazy a ve vztahu k území Západního břehu spíše nelze shledat efektivní výkon
veřejné moci (toto území stále ještě podléhá z pohledu mezinárodního práva izraelské
okupační vojenské správě). Proto by bylo možné se domnívat, že eventuální realizací
řešení, které Peace to Prosperity předpokládá, by budoucí stát Palestina mohl
vykonávat výlučnou územní výsost vůči většímu území, než vůči kterému současné
palestinské orgány veřejnou moc vykonávají. Osvobozenecké hnutí může ovládnout
i větší část území státu, vůči jemuž usiluje o nezávislost.18 Autorka se blíže zabývá
problematikou rozdělení území v níže následujících kapitolách. Na tomto místě je
toliko třeba zmínit, že pakliže by politické vedení Palestiny na tento plán přistoupilo,
ztratilo by možnost na potenciální (a patrně za současných okolností spíše i silně
teoretickou možnost na) získání větší části území, než tento plán nabízí, což by bylo
v rozporu se zájmy takového hnutí. Ochrana zájmů osvobozeneckého hnutí je přitom
jednou z hlavních příčin existence takového hnutí19.
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Ze stovek rezolucí přijatých Valným shromážděním a Radou bezpečnosti
OSN20 lze odvodit, že řešení konfliktu mezi státem Izrael a Palestinou je rovněž i
v zájmu mezinárodního společenství jako celku. Organizace spojených národů
v minulosti přizvala jako mediátora konfliktu mezi politickým vedením
reprezentujícím židovské a arabské obyvatele nově vzniklého státu Izrael a obyvatele
žijící na zbylé části území bývalého Mandátu Palestina, švédského diplomata, hraběte
Folke Bernardotte.21 Pakliže by byl Peace to Prosperity hypoteticky přijat představiteli
Palestiny, bylo by možné, zvažovat, zda by Organizace spojených národů takto přijatý
plán potvrdila či nikoliv z důvodu, že osahuje některé z pohledu mezinárodního práva
problematické aspekty. S ohledem na skutečnost, že konflikt mezi státem Izrael a
Palestinou je v zájmu mezinárodního společenství jako celku22, bylo by dle názoru
autorky pro případ vypracování budoucích návrhů mírového řešení, silně vhodné,
pakliže by případný mediátor či prostředník byl podpořen rovněž prostřednictvím
OSN. Není pochyb o tom, že Spojené státy disponují značným mocenským
potenciálem, nicméně ani skutečnost, že jsou stálým členem Raby bezpečnosti, je
nutně nemusí opravňovat k tomu, aby se této úlohy zhostily bez předchozího
zmocnění ze strany OSN. Předmětem samostatného uvážení by pak bylo, do jaké míry
by Organizace spojených národů Spojené státy americké v této roli podpořila
s ohledem na to, že mediátor by měl být ideálně zcela nestranný. Dle skromného
názoru autorky se současné politické vedení USA jako nestranné k předmětnému
konfliktu spíše nejeví.
2

ZÁJMY STÁTU IZRAEL, JEJICH OCHRANA A POMĚR
K MEZINÁRODNÍMU PRÁVU

Peace to Prosperity plán předpokládá akt vzájemného uznání mezi státem Izrael
a budoucím státem Palestinou a rovněž i vymezuje území těchto států, na nichž tyto
státy budou vykonávat výlučnou územní a personální výsost. Ačkoliv tento plán
výslovně nezmiňuje, že bude ukončen výkon vojenské okupace státu Izrael vůči
některým palestinským územím, je spíše možné z obsahu tohoto plánu obecně
vyvodit, že stát Izrael nebude do budoucna vykonávat veřejnou správy
vůči předmětným územím. Tento plán navrhuje konečné řešení sporů o území
prostřednictvím vymezení, které území bude náležet státu Izrael a které území bude
příslušet budoucímu státu Palestina.
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2.1

Stručný přehled stěžejních právně relevantních událostí, s nimiž
souvisí do současnosti nevyřešené spory o území

Stát Izrael byl již od okamžiku svého vzniku vystaven ozbrojenému útoku
vedeného sousedními arabskými státy, jehož cílem bylo zničení existence tohoto
státu. Územní celistvost (a minimálně v případě první arabsko izraelské války i svou
existenci) byl stát Izrael nucen hájit opakovaně. V určitých případech ovšem došlo
k jistému přesahu z oprávnění státu chránit své území a bezpečnost svých obyvatel
garantované mezinárodním právem do jednání, které je porušením mezinárodního
práva.
Území, které je i nadále hlavním předmětem sporu je území Západního břehu a
východního Jeruzaléma, vedlejším předmětem sporu je území Golanských výšin.
Velmi stručně je možné zmínit, že původně bylo po konci první arabsko izraelské
války (1949) území Západního břehu vč. východní části Jeruzaléma, spravováno
Jordánskem a od státu Izrael bylo odděleno tzv. zelenou linií vyplývající z úmluvy o
příměří mezi zúčastněnými stranami.23 V roce 1952 Jordánsko ovšem přijalo změnu
své ústavy a ve znění této novely zahrnulo do hranic svého státu i území Západního
břehu a východního Jeruzaléma.24 Takové jednání ovšem bylo v rozporu s dříve
vyjádřeným souhlasem mezinárodního společenství, které předpokládalo vznik dvou
států na území Mandátu Palestina, státu židovského a arabského. Naopak v rozporu
s předmětem a účelem rezoluce 181 (II)25 a v neposlední řadě i s kapitolou XII Charty
OSN o mandátních a poručenských územích26, by bylo připojení části předmětného
území k území jiného již existujícího státu. O své právo (založeného konsensem
mezinárodního společenství roku 1947) na vytvoření vlastního státu se ovšem
palestinští Arabové přihlásili teprve v roce 1988, v této souvislosti se Jordánsko
vzdalo území Západního břehu.27 V předmětné době již ovšem od roku 1967 trvala
izraelská vojenská okupace Západního břehu vč. východního Jeruzaléma. Toto území
podléhá okupaci do dnešního dne. Ke stažení orgánů státu Izrael z další části
okupovaného území došlo toliko ve vztahu k pásu Gazy v roce 2005.28 Naopak
k začlenění části okupovaného území do teritoriální jurisdikce státu Izrael došlo ve
vztahu ke Golanským výšinám prostřednictvím izraelského vnitrostátního předpisu
23
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v roce 198129, Spojené státy americké tuto (protiprávní) anexi výslovně uznaly.30
K okupaci všech zmíněných území došlo ve spojení s událostmi šestidenní války.31
Pro stát Izrael je nezbytné, aby byl schopen bránit svou státnost. O takové
nutnosti mohou svědčit válečné32 a ozbrojené konflikty (např. tzv. intifády33), které
v minulosti probíhaly. S ohledem na to, že dosud nebyla přijata účinná mírová
ujednání, stát Izrael očekává a předpokládá, že se do budoucna objeví další projevy
agrese. Proto také zastává názor, že nemůže ze strategických důvodů snížit schopnost
své obranyschopnosti např. tím, že by se stáhl z Golanských výšin či ze Západního
břehu. To lze podložit i útoky na stát Izrael, které jsou vedeny z pásu Gazy. Izrael se
domnívá, že opuštění Golanských výšin a Západního břehu by vytvořilo prostor pro
vedení válečných operací vůči území státu Izrael. Jen za roky 2018 a 2019 směřovalo
na dva tisíce šest set raketových útoků z pásu Gazy na území státu Izrael.34 Tato
skutečnost je patrně i jedním z hlavních důvodů, proč politické vedení státu Izrael
nerozhodne o ukončení vojenské kontroly území Západního břehu.
Jednání státu Izrael na okupovaném území ovšem zahrnuje rovněž činnosti,
které jsou mezinárodním právem zakázané. Většina z těchto činností započala ještě
před zkoumaným obdobím let 2014–2019. Autorka považuje za nutné je nicméně
stručně vyjmenovat z důvodu, že přetrvávají i ve zkoumaném období a dle jejího
názoru souvisí s nadále trvajícím napětím mezi zúčastněnými stranami. Na tomto
místě lze tudíž zahrnout výstavbu a rozšiřování osad (počátek již v roce 1967), v nichž
žijí izraelští civilisté, jejichž přesun sice není mocensky organizován vládními orgány
a nenaplňuje tudíž znaky ustanovení čl. 49 odst. 6 Čtvrté ženevské úmluvy35, v praxi
je ovšem nabízeno občanům státu Izrael finančně dotované bydlení na tomto území.36
Stát Izrael na okupovaném území rovněž vykonává administrativní správu, což má
vliv na nemožnost plného rozvinutí státnosti Palestiny, která na tomto předmětném
území dosud neměla možnost účinně veřejnou moc vykonávat. Konečně, stát Izrael
popírá, že by vojenskou okupaci vykonával, svou přítomnost označuje dlouhodobou
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kontrolou území, o něž je veden spor.37 Porušením mezinárodního práva
Mezinárodním soudním dvorem byla shledána výstavba tzv. Palestinsko izraelské zdi,
která se nachází na okupovaném území a která znemožňuje volný pohyb palestinských
Arabů žijících na východní straně této bariéry. Tato stavba se navíc nachází na
okupovaném území a má spíše trvalý charakter.38 V roce 2007 byla z bezpečnostních
důvodů zahájena blokáda pásu Gazy, kterou vykonává stát Izrael, k této blokádě
v minulosti přistoupil i Egypt, který v současné době zaujímá mírnější postup.39
Autorka se domnívá, že (vedle výše jmenovaných událostí) mohou být
následující právně relevantní skutečnosti okolnostmi, které souvisí s důvody a
způsoby formulování současného mírového plánu. Jsou jimi akt politického uznání
Jeruzaléma hlavním městem státu Izrael americkým prezidentem v roce 2017 a přijetí
nového izraelského základního zákona Israel: Nation State of the Jewish People v roce
2018. Ve spojení s uznáním Jeruzaléma hlavním městem státu Izrael došlo později i
k přesunu amerického zastupitelského úřadu z Tel Avivu do západního Jeruzaléma.
Takové uznání bez dalšího je ovšem v přímém rozporu se zájmy palestinských Arabů,
kteří rovněž (od roku 1988) považují Jeruzalém za své hlavní město (na rozdíl od státu
Izrael, který považuje Jeruzalém za své hlavní město od roku 1950, znovu
v základním zákoně potvrzeno v roce 1980).40 Stát Izrael rovněž přispěl ke konfliktní
situaci přijetím nového (a svým obsahem velmi kontroverzního) základního zákona
v roce 2018, který obsahuje celou řadu ustanovení, které by bylo možno vykládat tak,
že jsou v přímém rozporu s mezinárodním právem. Mezi tyto problematické články
ve spojení s územím, které autorka považuje za jednu z hlavních příčin trvajícího
konfliktu, lze zařadit minimálně čl. 3, podle něhož je Jeruzalém „complete and
united“ hlavním městem státu Izrael a čl. 7, podle něhož jsou židovské osady
považovány za „national value“ a stát bude podporovat jejich „establishment and
strenghtening“.41
2.2

Návrh řešení sporů o území dle plánu Peace to Prosperity

Plán nepředpokládá, že by se stát Izrael zcela vzdal území, které podléhá režimu
vojenské okupace. Nepředpokládá tudíž, že stát Izrael opustí části území východního
Jeruzaléma a Západního břehu, kde se nachází izraelské osady. Odkazuje na
skutečnost, že stát Izrael se již vzdal na 88% území42, které okupoval po událostech
37
The Levy Commission Report on the Legal Status of Building in Judea and Samaria. In: Supreme Court of Justice,
Jerusalem, Israel [online] 2013 [cit. 2020-02-23]. Dostupné na: https://israelipalestinian.procon.org/sourcefiles/TheLevy-Commission-Report-on-the-Legal-Status-of-Building-in-Judea-and-Samaria.pdf
38
Legal Consequences of the Construction of the Wall in the Occupied Palestinian Territory. Advisory Opinion, I. J.
C. Reports 2004, s. 136
39
BENSON, P. The Gaza Blockade: An Explainer. In: Honest Reporting. [online] 2019 [cit. 2020-02-23]. Dostupné
na: https://honestreporting.com/gaza-blockade-explainer/
40
D‘EVEREUX, V. Vybrané právní otázky související s postavením Jeruzaléma jakožto hlavního města států Izrael
a Palestina. In: Acta Universitatis Carolina Iuridica. Praha: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, (4) 2019,
s.
121
rovněž
[online]
2019.
[cit.
2020-01-02].
Dostupné
na:
https://www.prf.cuni.cz/sites/default/files/uploads/files/7_Iurid_65_4_0121.pdf
41
ISRAEL. Basic Law: Israel – the Nation State of the Jewish People. [online] 2018. [cit. 2019-03-12]. Dostupné na:
https://knesset.gov.il/laws/special/eng/BasicLawNationState.pdf
42
Peace to Prosperity, s. 8

62

šestidenní války.43 Autorka považuje nicméně za velmi zásadní fakt, že tímto územím
byla především oblast Sinajského poloostrova, který byl územím, vůči němuž
vykonával teritoriální jurisdikci Egypt. Do těchto územích celků lze zahrnout i území
dnešního jižního Libanonu.44 Stát Izrael uzavřel mírovou smlouvu s Jordánskem45 a
Egyptem46, z ustanovení těchto smluv vyplývá i vymezení hranic těchto států. Co do
zmiňovaných 88 % by se nejednalo s výjimkou území pásu Gazy (které Izrael opustil
v roce 200547), o území, které by bylo ze současného úhlu pohledu v zájmu
politického vedení Palestiny. Plán nepředpokládá ukončení izraelské správy vůči
veškerému okupovanému palestinskému území, naopak předpokládá, že stát Izrael
získá vůči částem tohoto území výlučnou územní výsost a toto území přičlení k území
svého státu. Jako kompenzaci za části území Západního břehu a východního
Jeruzaléma, které jsou nyní již spíše trvale a fakticky pod správou státu Izrael (jedná
se především o oblasti izraelských osad), nabízí plán výměnou část území státu Izrael
poblíž hranic s Egyptem, která svou rozlohou přibližně odpovídá tomu území, které
by si Izrael „ponechal“.
Plán předpokládá uznání hranic státu Izrael48 a obsahuje přílohy, v nichž
navrhuje jejich vymezení. Spojené státy americké takové hranice uznají a
předpokládají, že takové hranice budou uznány i dalšími státy. Současná bezpečnostní
bariéra (Palestinsko izraelská zeď49) bude upravena a přesunuta tak, aby odpovídala
navrhovaným státním hranicím.50
Ve vztahu ke stávajícím izraelským osadám na okupovaném Západním břehu
plán předpokládá připojení těchto území k území státu Izrael. Výjimku bude tvořit
několik osad, které k území státu Izrael připojeny být nemohou a tyto osady se budou
nacházet uvnitř palestinského území, bezpečnost osob žijících v těchto oblastech bude
zajišťovat stát Izrael a to i vč. zajišťování jejich bezpečnosti při cestování na území
státu Izrael. Správa těchto „izraelských ostrůvků uvnitř palestinského území“ bude
podléhat izraelskému právnímu řádu.51 Plán tedy nepředpokládá zrušení žádných ze
stávajících osad. Podle tohoto plánu stát Izrael již nebude stavět nové ani rozšiřovat
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stávající osady na Západním břehu. Takové řešení je dle autorů tohoto plánu52 plně
v souladu s výkladem obsahu („in the spirit of“) rezoluce Rady bezpečnosti 242
z roku 1967.53
Ve vztahu k Jeruzalému plán odmítá jeho rozdělení mezi zúčastněné strany.
Jeruzalém jako celek se má stát hlavním městem státu Izrael a hlavní město budoucího
státu Palestina může být vystaveno na severní a východní straně od bezpečnostní
bariéry, jedná se o oblast současného Kafr Aqab, Shuafat a Abu Dis. Nově vystavené
hlavní město budoucího státu Palestina se může jmenovat např. Al Quds. Z plánu
tudíž vyplývá návrh přístavby budoucího (možná „satelitního“) města, které by se
nacházelo v těsné blízkosti Jeruzaléma. Budoucí hlavní město palestinského státu by
od Jeruzaléma oddělovala stávající bezpečnostní bariéra. V tomto místě plán
nepředpokládá odstranění části Palestinsko izraelské zdi.54 Co do oblasti Chrámové
hory předpokládá plán uchování „status quo“, která by i nadále byla spravována
palestinskou stranou.55 Ve vztahu k Arabům žijícím uvnitř Jeruzaléma, s ohledem na
to, že Jeruzalém jako celek bude součástí území státu Izrael, plán nabízí možnost
nabytí izraelského občanství, nabytí palestinského občanství či zachování statusu
osob s povoleným trvalým pobytem na území státu Izrael.56 Plán blíže neupravuje
podmínky nabývání izraelského státního občanství těmto osobám.57 Plán předpokládá
mezi zúčastněnými stranami akt uznání Jeruzaléma hlavním městem státu Izrael a Al
Quds hlavním městem budoucího státu Palestina.58
2.3

Posouzení předmětného návrhu z pohledu mezinárodního práva

Peace to Prosperity plán se nevypořádal se skutečností, že území Západního
břehu je okupovaným územím z pohledu mezinárodního práva. Plán spíše uvažuje o
tomto území jako o území sporném, což by bylo konformní s výkladem izraelského
nejvyššího soudu.59
O tom, že se jedná z pohledu mezinárodního práva skutečně o okupované území
vypovídají desítky rezolucí Valného shromáždění a Rady bezpečnosti OSN, které
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apelují na stát Izrael, aby upustil od jakéhokoliv jednání, které má změnit status území
Západního břehu, dále od jednání, kterým by de facto připojil části území Západního
břehu ke svému území a v neposlední řadě tyto rezoluce rovněž apelují na ostatní
státy, aby žádným způsobem nepodporovaly jednání státu Izrael vůči částem území
Západního břehu a zároveň aby se zdržely aktu uznání faktického připojení částí
Západního břehu území státu Izrael. Přítomnost státu Izrael na Západním břehu rovněž
označil vojenskou okupací Mezinárodní soudní dvůr.60
Přítomnost státu Izrael na Západním břehu lze považovat za velmi specifický
jev z několika důvodů. Jedná se o okupaci dlouhodobou, ne-li trvající, tudíž se jedná
o situaci, kterou mezinárodní právo ve své liteře spíše nepředpokládá. Okupované
území je takovým územím, které je fakticky v moci nepřátelských ozbrojených sil
(definice dle čl. 42 Haagských úmluv o zákonech a obyčejích války pozemní 61).
Definice okupovaného území předpokládá, že nepřátelské síly okupované území
efektivně ovládají a vykonávají na něm skutečně svou moc. Válečná okupace
(occupacio bellica) je z pohledu mezinárodního práva stavem pouze dočasným, který
nemůže mít vliv na mezinárodně právní postavení okupovaného území. Okupující stát
se nestává územním suverénem okupovaného území, svrchovanost územního státu
zůstává po dobu okupace zachována. Po dobu válečné okupace ovšem fakticky
přechází na okupační mocnost výkon některých atributů územní výsosti a tím je
okupující mocnost oprávněna vykonávat v určitých mezích svou státní moc na
okupovaném území.62 Mezinárodní právo neupravuje okamžik zahájení okupace. V
praxi dojde k iniciaci okupace samotným aktem výkonu okupační moci. Okupace
bývá ukončena buď změnou statusu území prostřednictvím uplatnění výkonu práva
na sebeurčení místních obyvatel či okamžikem odchodu okupující mocnosti z daného
území. Podle čl. 6 Čtvrté ženevské úmluvy se ustanovení této úmluvy vztahují na
území ještě po jeden rok následující okamžiku ukončení okupace.63 Mezinárodní
právo rovněž formálně nestanoví žádnou maximální délku trvání okupace. Časové
ohraničení ve vztahu k okupaci se v mezinárodním právu vztahuje na situaci, kterou
upravuje ustanovení čl. 6 odst. 3 Čtvrté ženevské úmluvy, podle něhož účinnost
úmluvy na okupovaném území skončí rok po všeobecném skončení vojenských
operací.64 Dle obecného předpokladu mezinárodního práva by okupace měla být
pouze dočasná, nikoliv trvalá, dlouhodobě trvající okupace může být v určitých
případech až nežádoucím jevem a je s ní spojená celá řada problémů, s nimiž se musí
vyrovnat jak okupující mocnost, tak i místní obyvatelé okupovaného území.65
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Je patrné, že situace přítomnosti státu Izrael na Západním břehu je s ohledem
na okolnosti, za nichž vznikla a za nichž probíhá, odlišná od materie, kterou
mezinárodní právo předpokládá z následujících důvodů. Okupaci Západního břehu již
spíše nelze považovat za toliko dočasný stav, k zahájení této okupace došlo v průběhu
šestidenní války v červnu 1967 a tento stav trvá dodnes přičemž minimálně dle názoru
státu Izrael i nadále trvají důvody, proč je přítomnost izraelských ozbrojených složek
na částech území Západního břehu nezbytná. Není pochyb o tom, že stát Izrael
minimálně vůči částem Západního břehu vykazuje takové jednání, které by spíše bylo
možno jinak připisovat suverénnímu státu.
Mezinárodní právo obecně předpokládá, že k vojenské okupaci dochází v
situaci, kdy okupující stát okupuje území státu jiného. V době, kdy stát Izrael započal
okupovat Západní břeh, bylo toto území součástí Jordánska. Naopak v rezolucích
Valného shromáždění a Rady bezpečnosti bylo toto území označováno „palestinským
územím“, užívání tohoto termínu v praxi předcházelo okamžiku politického aktu
vyhlášení nezávislosti Palestiny státem. Stát Izrael i poté rozšiřoval svůj vliv vůči
částem území Západního břehu v podobě podpory přesunů civilních obyvatel na toto
území. Takové jednání by ovšem mohlo být (a podle Mezinárodního soudního dvora
také je) porušením oprávnění okupující mocnosti vykonávající správu okupovaného
území spočívající v aktu nepřímé anexe okupovaného území. Z pohledu
mezinárodního práva je zakázáno, aby okupující mocnost prováděla hromadné i
jednotlivé nucené přesuny civilistů na okupované území (i mimo ně např. na území
jiného státu) bez ohledu na důvody těchto přesunů. Jakákoliv forma anexe území je
mezinárodním právem zakázána a zároveň je zakázáno, aby členové mezinárodního
společenství tuto anexi uznali jako právní jednání.
Autorka se domnívá, že by bylo možné porozumět výkladu souvisejících
ustanovení Peace to Prosperity plánu jako do budoucna přislíbené uznání Spojených
států amerických v oblasti realizovaných územních změn. Takové jednání by ovšem
s ohledem na výše uvedené bylo rovněž porušením mezinárodního práva.
Teoreticky by bylo možné ovšem uvažovat i o tom, že takové jednání by nutně
nemuselo být porušením mezinárodního práva. Dle názoru autorky by to ovšem bylo
možné jen za úplné absence pochybností o tom, že k realizaci konkrétních ustanovení
plánu ve vztahu k výměně částí území mezi zúčastněnými stranami, došlo na základě
skutečně svobodného projevu vůle Palestinců. Takový svobodný projev vůle by dle
názoru autorky mohl být vyjádřen např. prostřednictvím referenda, ovšem i v takovém
případě by bylo zcela nebytné, aby okolnosti, za nichž by se takové referendum
konalo, vykazovalo podobné znaky jako např. referendum o nezávislosti Skotska
v roce 2014, a naopak se nepodobalo referendu o nezávislosti Krymu, které se konalo
v témže roce. Aby nebylo možné pochybovat o tom, že k územním změnám došlo
právu, pakliže by okupace v praxi trvala (v některých konkrétních případech) po časově neomezenou dobu. Vojenská
správa území nederoguje potenciální práva jakékoliv strany, ale představuje minimální standard přijatý mezinárodním
právem jehož poskytování je garantováno vojenským velením okupující mocnosti.
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nikoliv v rozporu s mezinárodním právem, bylo by dle názoru autorky silně vhodné,
aby takové změny podpořila i Organizace spojených národů.
Z pohledu ochrany práv státu Izrael by navrhované řešení bylo svým způsobem
příznivé. Pakliže by k realizaci územních změn došlo způsobem, který autorka
nastiňuje výše, stát Izrael by přestal být v postavení státu, který porušuje právo
vojenské okupace. Pro stát Izrael by jistě bylo velmi příznivé získat suverenitu vůči
celému Jeruzalému, připojit části Západního břehu ke svému území výměnou za jiné
části území, které nejsou pro stát Izrael spíše nijak zásadně důležité. Stát Izrael by
rovněž mohl platně z pohledu mezinárodního práva stanovit svou východní hranici a
sice prostřednictvím budoucího uzavření bilaterální smlouvy.66
Na závěr této subkapitoly se nabízí úvaha o tom, jaký by byl v takovém případě
poměr mezi souvisejícími ustanoveními Peace to Prosperity plánu a základního
zákona Israel: Nation State of the Jewish People.67 Oba tyto dokumenty byly přijaty
v přibližně totožném časovém období. Pakliže by byla uzavřena platná mezinárodní
smlouva, měla by dle obecného primátu mezinárodního práva platnost před právem
vnitrostátním68 a stát Izrael by se nemohl v souladu s mezinárodním právem dovolávat
neplnění určitých ustanovení této mezinárodní smlouvy z důvodu, že se cítí být vázán
vnitrostátními předpisy, které jsou v touto smlouvou v rozporu. Autorka se domnívá,
že je při nejmenším poněkud kontroverzní, že jak Peace to Prosperity plán, tak i
předmětný základní zákon jsou podporovány politickým vedením státu Izrael, ba co
víc, u tvorby Israel: Nation State of the Jewish People stála politická strana Likud,
jejímž předsedou je Benjamin Netanyahu, který přibližně osmnáct měsíců po přijetí
tohoto zákona mezi zákony nejvyšší právní síly podporuje Peace to Prosperity plán.
Minimálně v tomto jednom bodě, a sice v oblasti osad na Západním břehu, je úprava
v těchto dokumentech zcela odlišná. Peace to Prosperity plán nepředpokládá žádnou
další výstavbu a rozšiřování osad. Naopak základní zákon považuje výstavbu a
rozšiřování osad za stěžejní národní zájem státu Izrael. Nabízí se tudíž otázka, na
kterou není možné z pohledu mezinárodního práva uspokojivě odpovědět, protože
spadá spíše do oblasti mezinárodních vztahů. Otázka by mohla znít takto. Jaký je
skutečný projev vůle politického vedení státu Izrael ve vztahu k výstavbě a
rozšiřování osad na Západním břehu?
3

ZÁJMY POLITICKÉHO VEDENÍ PALESTINSKÝCH ÚZEMÍ,
JEJICH OCHRANA A POMĚR K MEZINÁRODNÍMU PRÁVU

Zatímco pro stát Izrael Peace to Prosperity plán předpokládá možnost nabytí
určitých částí území, které jsou v současnosti předmětem vojenské okupace, ve vztahu
k palestinským Arabům tento plán nabízí především budoucí investice. Bylo by snad
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možné souhrnně označit navrhované řešení jako proces, jímž se životní úroveň na
palestinském území v budoucnosti přiblíží státu Izrael.
3.1

Stručný přehled stěžejních právně relevantních
souvisejících s podmínkami realizace plánu

událostí

Ve vztahu k palestinské straně je realizace Peace to Prosperity plánu
podmíněna především ukončení veškerého násilí, teroristických aktů a obecně jednání
současného politického vedení Palestiny v podobě nenávistných činů vůči státu Izrael,
jeho právu na existenci a územní integritě. Definování této podmínky by bylo možno
odůvodnit na základě různých druhů protiprávního jednání, které lze zaznamenat
v nedávné minulosti. S ohledem na množství těchto událostí byly v poznámkovém
aparátu odcitovány pro ilustrativní účely jen některé případy spadající do vymezeného
období.
Mezi stěžejní projevy spadající do definovaného zkoumaného časového období
lze zařadit oficiální programy palestinské vlády na podporu teroristických útočníků.69
Ve spojení s válečnými událostmi roku 2014 (operace Ochranné ostří)70, na jejichž
počátku byl únos a vražda tří izraelských mladistvých71, byly objeveny vyhloubené
podzemní tunely směřující z pásu Gazy, skrze něž by arabští teroristé mohli
proniknout na území státu Izrael.72 Dále je možno zařadit útok vůči izraelským
civilistům v synagoze ve čtvrti Har Nof v Západním Jeruzalémě.73 Opakovaně rovněž
docházelo k útokům vůči příslušníkům izraelské policie a bezpečnostních složek
69
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v oblasti východního Jeruzaléma poblíž Lví a Damašské brány a v oblasti Chrámové
hory.74 K protestům vůči blokádě pásu Gazy docházelo i v roce 2018 za použití pálení
pneumatik75 a k vypouštěný výbušnin na území státu Izrael (opakovaně v roce 2018,
2019 i 2020).76
3.2

Související ustanovení plánu Peace to Prosperity ve vztahu k území
budoucího státu Palestina

V úvodu tohoto plánu lze nalézt ustanovení adresované palestinským Arabům,
které se vztahuje k jejich dosud nenaplněné snaze o výkon práva na sebeurčení a
hluboce (ve vztahu k nejrůznějším dílčím problémům) komplikované situaci, jíž jsou
vystaveni ti, kteří mají zájem o život v míru se státem Izrael. Plán vyjadřuje „příslib“
Palestincům ve smyslu „hopeful and prosperous future“ a přijetí do společnosti
národů.77 Plán předpokládá budoucí podporu Palestincům ve vztahu k vytvoření
státu78 s tím, že konkrétní podpůrné kroky směřující ke vzniku státu Palestina budou
realizovány tak, aby tato forma pomoci nebyla zneužita k ohrožení státu Izrael.79
Postupná realizace přislíbené podpory je podmíněna předcházejícímu aktu uznání
státu Izrael ze strany palestinského politického vedení a k odmítnutí všech druhů
terorismu80. Plán je podmíněn ukončením správy pásu Gazy hnutím Hamás a
Palestinským islámským džihádem. Tyto organizace mají být zbaveny moci a pás
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Gazy má být zcela demilitarizován.81 Naopak pás Gazy má být spravován
Palestinskou autonomií (či jiným podobným a pro stát Izrael přijatelným orgánem) za
současného splnění podmínky, že z ní budou vyloučeni všichni členové podporující
terorismus, udržující konflikt, usilující o zničení státu Izrael.82
Ve vztahu k území budoucího státu Palestina je možné uvést, že plán
předpokládá, že území takového státu bude fragmentováno do několika částí, které
mají být propojeny vysokorychlostními dopravními tepnami (které budou v budoucnu
konstruovány, počítá se i s mosty a tunely). Ve vztahu k území Západního břehu jsou
vyjmenovány vesnice souhrnně označované pojmem „Triangle Communities“83,
které se budou nalézat na území budoucího státu Palestina. Části palestinského území
Západního břehu ovšem netvoří souvislý územní celek, naopak se uvnitř těchto částí
nacházejí v předchozí kapitole zmiňované izraelské osady.84
Co do výstavby ve stávajících arabských vesnicích a improvizovaných osadách
na Západním břehu „bude vše ponecháno“ na svých místech, nebudou prováděny
k demolice s výjimkou případů protiprávní výstavby a dále s výjimkou staveb, které
představují bezpečnostní rizika a případů, kdy k demolicím dojde v podobě trestu za
předchozí prokázané teroristické jednání.85
Vedle jmenovaných částí území Západního břehu plán dále zahrnuje území
pásu Gazy do území budoucího státu Palestina. Budoucí palestinské území má být dle
plánu nově rozšířeno o části území, které v současnosti podléhají teritoriální jurisdikci
státu Izrael. Jedná se o dva oddělené územní celky podél hranice s Egyptem, které
ovšem nenavazují na území pásu Gazy. V jednom z těchto celků má vzniknout
palestinská průmyslová zóna, druhá bude naopak pro účely osídlení a pro zemědělské
účely. Jednou větou by bylo možné říci, že území budoucího státu Palestina ve znění
tohoto plánu má být fragmentováno do více než čtyř částí s výhradou, že i uvnitř
tohoto území budou oblasti spadající pod správu státu Izrael.
3.3

Posouzení předmětného návrhu z pohledu mezinárodního práva

Teroristická organizace Hamás a Palestinský islámský džihád ve spojení s částí
oficiální vlády palestinských území hájí své zájmy skrze ozbrojené útoky na stát
Izrael, které jsou vedeny z území pásu Gazy a skrze teroristické útoky, které jsou
realizovány i na území Západního břehu a ve východním Jeruzalémě. Nenávist vůči
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Izraeli, podpora terorismu a jeho šíření lze zaznamenat již ve vzdělávacím procesu86,
je často podporována v rodinách, které se potýkají s velmi nízkou životní úrovní,
nezaměstnaností, a i nedostatečným vzděláním. V takovém prostředí je zajisté prostor
pro nárůst náboženského a politického fanatismu.87
Peace to Prosperity plán předpokládá celkovou demilitarizaci pásu Gazy a
změnu politického vedení palestinských území. Rovněž předpokládá, že i palestinští
Arabové se vzdají jakéhokoliv teroristického jednání do budoucna. Plán nicméně
neuvádí, jakými konkrétními kroky by k tomu mělo dojít.
Dle názoru autorky by se jako vhodným řešením mohla nabízet např. dočasná
mezinárodní správa, kterou by vykonávala zvláštní mise Organizace spojených
národů podobně jako v případě Kosova.88 Pakliže by OSN nemohla či nechtěla
takovou mezinárodní správu vykonávat, mohla by případně zmocnit jiný stát
k výkonu takové správy.89 Nabízela by se tudíž úvaha, zda by Spojené státy americké
měly zájem se této úlohy zhostit (plán tuto možnost výslovně nepředpokládá). Ve
spojení s mezinárodní správou by poté do budoucna mohlo dojít k vyhlášení referenda
na palestinských územích, v němž by obyvatelé svobodně rozhodli o svém budoucím
politickém statusu. Eventuálně by tak mohlo dojít i prostřednictvím svobodného
rozhodnutí palestinského zákonodárného orgánu. Takovému předpokladu ovšem
odpovídá i skutečnost, že by realizace plánu byla napřed podmíněna souhlasem
Organizace spojených národů a bylo by rovněž nutné jednotlivé fáze realizace plánu
od sebe oddělit. Jinými slovy, realizace plánu jako celku by mohla být otázkou možná
i desítek let.
Ve vztahu k území budoucího státu Palestina plán nabízí velmi svérázné řešení.
Autorka si není vědoma existence jediného současného státu, jehož území by bylo
fragmentováno podobně, jak tento plán předpokládá. Autorka se domnívá, že by bylo
poměrně problematické pro stát Palestinu bránit svou územní výsost. Takto
rozštěpené území spíše odporuje zájmům státu na ochranu vlastní bezpečnosti,
státnosti a existence.90 Je možné, že by se Palestina v praxi potýkala i s řadou dalších
souvisejících problémů, pakliže by měla jako stát fungovat na takto rozštěpeném
území. V praxi je rovněž spíše obvyklé, že území státu tvoří nedílný celek.91
Je možné se domnívat, že plán může představovat i eventuální riziko v podobě
hypoteticky možné následné ztráty území do budoucna. Plán vyhrazuje státu Izrael
právo přistoupit k demolicím z různých důvodů. Mezi ně lze zahrnout případy
výstavby bez platného stavebního povolení, stavby, které mají nevyhovující statiku a
86
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představují bezpečnostní riziko a konečně z důvodu schvalování terorismu, kdy by
Izrael přistoupil k vykonání demolice jako podoby kolektivního trestu (což je rovněž
jednání mezinárodním právem zakázané). Autorka se domnívá, že takové „oprávnění“
státu Izrael by mohlo být v praxi snadno zneužito a plán neobsahuje žádné nástroje,
jakými by se dotčení Palestinci mohli domáhat ochrany svých práv. Po provedených
demolicích by se teoreticky nabízelo další budoucí zneužití v podobě výstavby
bytových domů např. pro izraelské občany, což by ve větším měřítku mohlo znamenat
postupné zakládání nových osad a vůči území, na nichž by se takové osady nacházely,
by Izrael mohl případně usilovat o získání suverenity. Tím by se palestinské území
opět zmenšilo, a navíc by se nabízel předpoklad, že by takové jednání bylo v souladu
s uznanou a do budoucna ustálenou praxí, která by vyplývala z obsahu tohoto plánu.
Pakliže by navíc došlo k nějakému zpoždění v realizaci nové výstavby, mohli by se
takto dotčení Palestinci nacházet ve velmi komplikované životní situaci. S ohledem
na tyto skutečnosti se autorka domnívá, že ustanovení o demolicích by součástí plánu
v této podobě být nemělo. Z pohledu mezinárodního práva je nepřípustné přistoupit
k jednání, které je formou kolektivního trestu (čímž demolice obydlí rodiny
teroristického útočníka je)92, bylo by spíše vhodné dle názoru autorky takto konkrétní
krok (ve vztahu např. k případům nevyhovující statiky) detailně rozpracovat
v samostatném dokumentu, který by upravoval související úřední postup vč.
obranných prostředků.
Plán Peace to Prosperity předpokládá do budoucna uzavření mezinárodní
smlouvy s názvem Israeli Palestinian Peace Agreement, v jejímž znění by se tato vize
stala právně závaznou.93 Tento plán ovšem postrádá postup pro případ, že by se
některá ze zúčastněných stran domnívala, že není plně realizováno to, k čemu se druhá
strana zavázala. Autorka se domnívá, že v tomto případě by slabší stranou byla spíše
Palestina než Izrael, a proto by bylo v zájmu budoucího státu Palestina takové
související ustanovení implementovat. Bylo by to vhodné definovat způsoby řešení
sporu, mimo jiné i s ohledem na skutečnost, že ani stát Izrael, ani Spojené státy
americké neuznávají jurisdikci Mezinárodního soudního dvora, proto by se budoucí
stát Palestina na tuto instituci nemohl ani účinně obrátit a předložit návrh k rozhodnutí
sporu, který by mohl vzniknout v průběhu plnění či neplnění některých ustanovení,
které plán předpokládá.
ZÁVĚR
Závěrem je možné nabídnout odpověď na několik otázek. Jaký přínos Peace to
Prosperity plán mohl mít pro řešení izraelsko palestinského konfliktu mírovou cestou?
Jaké jsou zásadní právní nedostatky (ve vztahu ke zkoumaným okruhům) tohoto
plánu? Je možné pro konfliktní situaci mezi státem Izrael a Palestinci nalézt právní
řešení?
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Na první otázku je možno odpovědět následovně. Peace to Prosperity plán je
toliko jednostranným návrhem Spojených států amerických, které nejsou přímo
zúčastněnou stranou konfliktu. Je spíše možné shledat, že současné politické vedení
USA je nakloněno státu Izrael. Stát Izrael navrhnuté řešení podpořil, naopak
představitelé palestinských území tento návrh odmítli bez ochoty o něm blíže
diskutovat. Autorka se domnívá, že tento plán spíše nebude prvním krokem k obnově
mírových jednání mezi státem Izrael a Palestinci, která byla přerušena (resp.
ukončena) na počátku tohoto století. Domnívá se tak z důvodu, že na rozdíl od
předchozích jednání, palestinská strana k tvorbě tohoto plánu přizvána nebyla. Není
známo, zda byl Mahmud Abbás, předseda palestinské správy, alespoň pozván do
Washingtonu k účasti na představení tohoto plánu. Své zamítavé vyjádření oznámil
z města Ramalláhu na Západním břehu.94 Je rovněž možné spekulovat o tom, zda při
tvorbě tohoto plánu jeho autor úzce spolupracoval s politickým vedením státu Izrael.
Tento plán se může na první pohled jevit jako velmi ambiciózní. V případě, že by plán
byl následně podpořen Palestinou, mohl by iniciovat následná jednání mezi
zúčastněnými stranami o budoucí mírové smlouvě. Pakliže ovšem Kushner vytvořil
plán bez přispění státu Izrael, lze uvažovat o tom, zda politické vedení státu Izrael
předem předpokládalo odmítnutí tohoto plánu Palestinou a tento předpoklad byl
jedním z důvodů, proč stát Izrael tento plán přijal. Autorka nemá úmyslu znevažovat
projev vůle státu Izrael na tento plán přistoupit. Není si ovšem zcela jistá tím, zda by
současné politické vedení státu Izrael tento plán přijalo v případě, že by na něj
hypoteticky přistoupila Palestinská autonomie. Dovoluje si o tom možná i pochybovat
s ohledem na okolnosti, za nichž plán vznikl a rovněž ve vztahu k hlubším
souvislostem plynoucím z politické situace v Izraeli. Autorka si dovoluje domnívat
se, že není nutně vyloučené, že přistoupení státu Izrael k tomuto plánu mohlo být
rovněž i určitým politickým gestem, které by mohlo eventuálně napomoci politické
straně Likud získat více voličů v pořadí již třetích parlamentních volbách v časovém
horizontu přibližně dvanácti měsíců. Strana Likud by možná mohla politicky posílit
z důvodu předpokladu „spojenectví“ se Spojenými státy americkými, z něhož by stát
Izrael mohl vytěžit nejen v oblastech, které jsou středem zájmu tohoto příspěvku
(zejména nabytí suverenity vůči Jeruzalému jako celku a částem území Západního
břehu), ale rovněž i v oblastech, které jsou zahrnuty v přílohách tohoto plánu
obsahujících předběžně přislíbené (a velmi štědré) ekonomické investice. S ohledem
na to, že Palestinská autonomie k tomuto plánu nepřistoupila, nebude spíše nikdy
možné definitivně odpovědět na otázku, zda přistoupení státu Izrael k tomuto plánu je
skutečným projevem vůle.
Na druhou otázku je možno odpovědět následovně. Ve vztahu ke zkoumaným
jevům je možno shledat, že plán se zcela nevypořádal se skutečností, že Západní břeh
je z pohledu mezinárodního práva okupovaným územím. Plán neupravuje ukončení
správy státu Izrael vůči částem Západního břehu způsobem, jakým mezinárodní právo
předpokládá. Naopak podle plánu má stát Izrael získat suverenitu vůči částem
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Západního břehu s tím, že by Spojené státy americké takovýto akt uznaly. To by
ovšem bylo v rozporu s obecným předpokladem mezinárodního práva, které zakazuje
okupujícímu státu nabytí (byť jen částí) okupovaného území a rovněž i zakazuje jiným
státům vyjádřit uznání takového připojení okupovaného území k území okupujícího
státu. Z pohledu současného mezinárodního práva by se jednalo o neplatný způsob
nabytí území státem.95 Projev uznání by byl uznáním protiprávní anexe území, takové
uznání by samo o sobě rovněž bylo v rozporu s právem. Aby takové jednání nebylo
v rozporu s mezinárodním právem, bylo by dle autorky naprosto nezbytné, aby byl
přítomen zjevný a skutečně svobodný projev vůle obyvatel palestinského území
s připojením částí Západního břehu k území státu Izrael. Rovněž by dle názoru
autorky bylo nutné, aby takovéto územní změny, zakotvené např. v mezinárodní
smlouvě o cesi území, podpořila rovněž Organizace spojených národů. Autorka se
domnívá, že je možné shledat, že tento plán rovněž i legitimizuje přítomnost
izraelských osad na Západním břehu, které považuje za faktum a trvalou skutečnost,
a naopak nepředpokládá jejich odstranění a odsun izraelských civilistů. Tento plán se
tudíž nevypořádal se skutečností, že přítomnost těchto osad sama o sobě je v rozporu
s mezinárodním právem.96 V neposlední řadě autorka postrádá návrh postupu pro
strany v případě, že by se domnívaly neplnění toho, co by budoucí mírovou smlouvou
bylo sjednáno a eventuálně i případné neplnění investičních závazků Spojených států
amerických. Autorka se domnívá, že by bylo velmi vhodné, aby se strany dohodly,
jak budou řešit případné spory plynoucí z budoucích uzavřených smluv a dohod.
Na třetí otázku je možno odpovědět následovně. Autorka si je plně vědoma, že
níže toliko vyjadřuje svůj názor, respektuje, že existují odlišné názory na tuto otázku
a konečně, že nalezení řešení izraelsko palestinského konfliktu je velmi komplikované
a zahrnovalo by kromě východiska v právní oblasti, i celou řadu dalších
mimoprávních aspektů. Autorka se domnívá, že pokud by se do budoucna Spojené
státy americké chtěly (s větší perspektivou na úspěch) zhostit role neformálního
mediátora zúčastněných stran v tomto konfliktu, bylo by vhodné, pokud by napřed
přizvaly zúčastněné strany k jednání o problémech, u nichž je třeba nalézt řešení a
teprve poté by řešení nabízely. Pakliže USA předpokládá rovněž podporu sousedních
států v regionu, bylo by dle autorky vhodné např. svolat konferenci, na níž by
představitelé těchto států mohli diskutovat o tom, co je a co není v jejich zájmu.
Výstupem takovéto konference by mohlo být nalezení určitých styčných bodů, které
by mohly být podpůrným zdrojem pro tvorbu konceptu budoucího plánu. Autorka se
domnívá, že do užšího kruhu by měl být k diskusi přizván minimálně Egypt s ohledem
na to, že by mohlo v budoucnu dojít ke změně mezinárodních smluv upravujících
hranice se státem Izrael. Na tvorbě plánu by se dle názoru autorky měly podílet
především stát Izrael a Palestinská autonomie, které mohou být při jednání
podporovány Spojenými státy americkými. Autorka si je vědoma toho, že v současné
době spíše nic nenasvědčuje tomu, že by zúčastněné strany měly zájem podobná
jednání zahájit. Je otázkou budoucího vývoje ve státě Izrael a na území Palestinské
autonomie, zda by případná změna politického vedení mohla být prospěšná k řešení
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konfliktu. Na druhé straně ovšem současně dle názoru autorky nic nenasvědčuje tomu,
že by Hamás a Palestinský islámský džihád projevovaly zájem se plně vzdát moci, tak
jak tento plán výslovně uvádí. Autorka se domnívá, že by bylo v souladu
s oprávněnými zájmy obou zúčastněných stran obnovit mírová jednání a přistupovat
k nim způsobem, který by odrážel respektování jednotlivých dílčích problémů
spadajících do současné konfliktní situace ve vztahu k liteře mezinárodního práva.
Obě zúčastněné strany by měly být ideálně otevřené jednání o kompromisu v těch
oblastech, kde lze shledat, že jejich jednání je porušením mezinárodního práva.
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Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov
v kontexte ochrany duševného zdravia zamestnancov1
Transfer of rights and obligations resulting from labour-law
relations in the context of the protection of employees mental
health
JUDr. Ľuboš Dobrovič, PhD.

Abstrakt
V prezentovanom príspevku sa autor venuje problematike inštitútu prechodu práv
a povinností z pracovnoprávnych vzťahov v súvislosti s možnými rizikami, ktoré so
sebou prináša proces právneho prevodu podniku. Predmetný proces však z pohľadu
zamestnancov prináša neistotu v zamestnaní (prípadne jeho stratu), ktorá je
označovaná ako výrazný psychosociálny faktor vzniku značného rozsahu duševných
porúch. Autor v obsahu príspevku analyzuje vnútroštátnu a európsku právnu úpravu,
neopomínajúc relevantnú judikatúru Súdneho dvora Európskej únie.
Kľúčové slová:
prechod práv a povinností, duševné zdravie, ochrana zamestnancov, prevod podniku,
neistota v zamestnaní
Abstract
In the following article, the author deals with the issue of the institute of transfer of
rights and obligations resulting from labour-law relations in connection with the
potential risks that the process of legal transfer of a business entails. However, the
process brings from the perspective of employee’s uncertainty in employment (or its
loss), which is referred to as a significant psychosocial factor in the development of a
considerable range of mental disorders. The author analyzes the national and
European legislation in the content of the paper, notwithstanding the relevant caselaw of the Court of Justice of the European Union.

Tento príspevok bol vytvorený v rámci riešenia grantovej úlohy APVV-16-0002 Duševné zdravie na
pracovisku a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca.
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ÚVOD
Byť zamestnaným je esenciálnou súčasťou predstáv dominantnej časti
ľudského spoločenstva. Naopak, stať sa nezamestnaným je v tej istej časti spoločnosti
jednou z najfrustrujúcejších predstáv, ktoré sú spojené s mnohými psychologickými
konzekvenciami. Problémy, ktoré so sebou prináša nezamestnanosť sú podrobené
širokej vedeckej diskusii (najmä v časoch jej nárastu) nielen ekonomických
a hospodárskych vied. Skúmanie nezamestnanosti (neistoty v zamestnaní) závisí od
správneho pochopenia jej patologických dôsledkov plných negatívnych konotácii.
Psychologické dôsledky spojené so stratou zamestnania, resp. neistoty v zamestnaní
mnohé psychologické štúdie2 označujú ako rizikové faktory v pracovnom prostredí
(psychosociálne faktory) negatívne vplývajúce na duševné zdravie zamestnancov. 3
Môžu však normy pracovného práva poskytnúť účinnú ochranu zamestnancom
v prípadoch, kedy je prvoradý ekonomický záujem zamestnávateľov a duševné
zdravie zamestnancov nie je práve témou dňa. Neistota v zamestnaní, či dokonca jeho
strata negatívne ovplyvňuje zamestnancov najmä v čase krízy, kedy zamestnávatelia
prijímajú rôzne racionalizačné opatrenia, medzi ktoré patrí aj prevod podniku vo
forme jeho zlúčenia, splynutia, respektíve jeho rozdelenia.
1

NEISTOTA V ZAMESTNANÍ (STRATA ZAMESTNANIA) AKO
PSYCHOSOCIÁLNY FAKTOR

Každá prichádzajúca ekonomická kríza (aj tá, v súvislosti s ochorením COVID19 spôsobenej koronavírusom SARS-CoV-2) je považovaná za zdravotné riziko.
Dôležitým je však aj vplyv ekonomickej krízy na psychické zdravie obyvateľstva.
Zníženie uspokojovania životných potrieb v spojení so zníženým životných
štandardov obyvateľstva v čase krízy zvyšuje úroveň depresie, stresu a úzkosti.4
Najčastejšie však výsledky štúdií spájajú vznik mentálnych porúch v prípadoch
vyššieho zadlženia jednotlivcov, ktoré neraz končia fatálne – samovraždou.5 Všetky
WOO, J., M., POSTOLACHE, T., T.: The impact of work environment on mood disorders and suicide. In:
International Journal on Disability and Human Development. ISSN 2191-036 , roč. 7, č. 2, 2008, s. 185 - 200.
KUHN, K.: Workplace-related mental health problems - risks and prevention. Mental health and well-being at the
workplace – protection and inclusion in challenging times. Copenhagen: The Regional Office for Europe of the World
Health Organization. 2010, s. 13 - 17. ISBN 978-92-890-0205-9
3
CHYLOVÁ, M.: Subjektívne hodnotenie vplyvu psychosociálnych faktorov pracovného prostredia na vznik
duševných chorôb. In: Starostlivosť o zdravie zamestnancov – Recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej
konferencie. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika. 2018. s. 63 – 72. ISBN: 978-80-8152-664-0
4
World Health Organization Study: Impact of economic crises on mental health. s. 8 - 9 Dostupné online:
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/134999/e94837.pdf?ua=1
5
STUCKER, D., BASU, S., McKEE, M.: Health Care Capacity and Allocations Among South Africa's Provinces:
Infrastructure–Inequality Traps After the End of Apartheid. In: American Journal of Public Health. roč. 101, č. 1.
2011 s. 165 – 172. ISSN: 1541-0048.
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vyššie uvedené dôsledky vchádzajú z premisy, že stav zamestnanosti prináša
jednotlivcovi nielen ekonomickú stabilitu. Stav zamestnanosti a pravidelný pracovný
proces pre jednotlivca predstavuje priestor, v ktorom môže napĺňať množstvo
latentných sociálnych funkcií, akými sú napríklad rozširovanie sociálnych vzťahov
mimo rodiny, spájanie jednotlivca s cieľmi, ktoré presahujú jeho osobnú (rodinnú)
sféru, definovanie ústredných aspektov stavu a osobnej identity a udržiavanie rozvoja
činnosti pomocou stanovenej organizácie práce a pracovného času. Okrem už vyššie
spomenutých negatívnych účinkov straty zamestnania (neistoty v zamestnaní) na
duševné zdravie, a contrario niektoré štúdie preukázali, že opätovné zamestnanie
jednotlivca, ktorý je ochotný znova sa zaradiť do pracovného procesu, zmierňuje
predchádzajúce negatívne účinky a obnovuje psychosociálnu úroveň duševného
zdravia.6
Strata zamestnania (skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa),
respektíve neistota jeho udržania je spojená najmä s ekonomickými opatreniami
prijímanými zamestnávateľom. Právny poriadok však ako systém, ktorého
imanentnou funkciou je regulácia spoločenských vzťahov môže vhodnou úpravou
zmierniť (zamedziť) vzniku nežiaducich účinkov na duševné zdravie. Aké právne
nástroje však ponúka legislatíva na zamedzenie vyššie spomínaných
psychosociálnych faktorov?
2

PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ Z PRACOVNOPRÁVNYCH
VZŤAHOV – VŠEOBECNE

Ako už bolo prezentované vyššie, neistota v zamestnaní patrí medzi významné
psychosociálne faktory ovplyvňujúce duševné zdravie zamestnancov. Zákon č.
311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Zákonník
práce“ alebo „ZP“) vo svojich ustanoveniach zakotvuje viacero inštitútov, ktoré sú
prejavom ochrannej funkcie pracovného práva a svojou regulatívnou funkciou znižujú
riziko neistoty, či straty zamestnania a tak pozitívne vplývajú na duševné zdravie
zamestnancov. Medzi inštitúty, ktoré výraznou mierou prispievajú k eliminácii, či
zamedzeniu vzniku psychosociálnych faktorov patrí podľa nášho názoru aj inštitút
prechodu (prevodu)7 práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov. Každý
pracovnoprávny vzťah je vzťahom osobnoprávnym a predpokladá osobnú
participáciu oboch účastníkov predmetného zmluvného vzťahu na realizácii predmetu
právneho vzťahu. Zároveň však platí, že kým zmena subjektu na strane zamestnanca
je právne neprípustná, k zmene na strane zamestnávateľa môže dôjsť, a to konkrétne
(napríklad) pri prevode podniku (zamestnávateľa).
K aplikácii inštitútu prevodu práv a povinností v pracovnoprávnych vzťahoch
dochádza najmä v prípadoch, kedy sa prevádza zamestnávateľ, čím prechádzajú práva
VINOKUR, A.D., RYN, V., M., GRAMLICH, E., PRICE, R.H.: Long-term follow-up and benefit cost analysis of
the Jobs Program: A preventive intervention for the unemployed. In: Journal of Applied Psychology. Roč. 73, č. 2
1991. s. 213 – 219. ISSN: 1939-1854.
7
Pre účely tohto príspevku bude inak významovo rozdielny pojem „prevod“ a pojem „prechod“ potrebné vykladať
ako synonymá.
6
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a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov voči prevedeným zamestnancom na
preberajúceho zamestnávateľa. Cieľom právnej úpravy prevodu práv a povinností
vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov (generálnej sukcesie) je zachovanie
kontinuity (istoty) pracovnoprávnych vzťahov v pôvodnom, nezmenenom rozsahu.
Pojmové vymedzenie prechodu práv a povinností (právny prechod) ako jedného z
najdôležitejších právnych inštitútov v oblasti (nielen) európskeho pracovného práva a
rámcové východiská jeho aplikácie je potrebné vykladať v súlade so Smernicou Rady
č. 2001/23/ES o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa zachovania práv
zamestnancov pri prevodoch podnikov, závodov alebo častí podnikov alebo závodov
zo dňa 12. marca 2001 (ďalej aj „smernica č. 2001/23/ES“)8, ktorá odzrkadľuje
permanentný vývoj v skúmanej oblasti, započatý už pôvodnou smernicou Rady
77/187/EHS o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa zachovania práv
zamestnancov pri prevodoch podnikov, závodov alebo častí podnikov alebo závodov
zo dňa 14. februára 1977 (ďalej aj „Smernica č. 77/187/EHS“).9
Prevodom v zmysle ustanovenia čl. 1 bod. 1, písm. b) Smernice č. 2001/23/ES
je „...každý prevod, pri ktorom je zachovávaná totožnosť hospodárskej jednotky ako
organizovaného zoskupenia zdrojov, ktorého cieľom je vykonávať hospodársku
činnosť bez ohľadu na to, či je táto činnosť hlavná, alebo doplnková.“ Prevod práv a
povinností z prevodcu na preberajúceho zamestnávateľa týchto práv nastáva
automaticky ex lege (zo zákona) z dôvodu prevodu podniku a dotýka sa všetkých práv
vyplývajúcich z pracovnej zmluvy alebo pracovnoprávneho vzťahu, ktorý existoval
ku dňu prevodu. Cieľom predmetnej právnej úpravy je zabrániť, aby preberajúci
zamestnávateľ mal možnosť odmietnuť ďalšie zamestnávanie zamestnancov alebo,
aby sa s doterajším zamestnávateľom mohol (zmluvne, mimozmluvne) dohodnúť na
vylúčení (individuálneho) prevzatia zamestnancov. Úniová úprava sa v kompletnej
miere pretavila do súčasnej legislatívnej podoby ustanovení §§ 28 – 31 až zákonom
č. 348/2007 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a ktorý
reagoval na zmeny, ktoré priniesli sekundárne pramene práva Európskej únie (ďalej
aj „EÚ“) a najmä prelomové rozhodnutia Súdneho dvora EÚ. Je potrebné neustále
harmonizovať oblasť pracovného práva s právom Európskej únie.
Vyššie uvedená ochrana zamestnancov však platí len vo vzťahu k
zamestnancom, ktorí boli v momente prevodu podniku zamestnancami podniku. V
zmysle ustanovenia čl. 3 bod. 1 smernice č. 2001/23/ES: „Práva a povinnosti
prevádzateľa vyplývajúce z pracovnej zmluvy alebo z pracovnoprávneho vzťahu, ktorý
existoval ku dňu prevodu, sa z dôvodu tohto prevodu prevedú na nadobúdateľa.“ V
zmysle ustanovení čl. 3 a 4 smernice č. 2001/23/ES však prevod podniku nemôže sám
osebe predstavovať automaticky dôvod na prepúšťanie zamestnancov zo strany
prevádzateľa alebo nadobúdateľa. Nový zamestnávateľský subjekt je pri prevode
vždy v pozícii generálneho sukcesora, t. j. vstupuje do všetkých práv, povinností i
zodpovednostných právnych vzťahov. Prejavom protektívneho prístupu zákonodarcu
8
9

Dostupné online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/ALL/?uri=CELEX:32001L0023
Dostupné online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A31977L0187
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je zvýšená miera ochrany zamestnancov pri prevode podniku pred skončením
pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa. Samotná skutočnosť prevodu podniku
preto nemôže byť sama osebe dôvodom pre skončenie pracovného pomeru z podnetu,
resp. z iniciatívy zamestnávateľa. Zákaz prepúšťania sa však obmedzuje iba na
prepustenie, ktorého výlučným právnym dôvodom je prevod podniku. Ustanovenie §
28 ZP10 však fakticky nebráni prepúšťaniu. Nadobúdateľ, ktorý vstupuje do práv a
povinností doterajšieho zamestnávateľa, je oprávnený vo vzťahu k zamestnancom
síce uplatniť výpoveď, nie však z dôvodu prevodu podniku, ale z iných
ekonomických, technických alebo organizačných dôvodov, zahrnujúcich zmeny
týkajúce sa zamestnancov, no zároveň musí ísť o platné skončenie pracovného
pomeru (napr. výpoveďou). Zároveň však prevod zamestnávateľa nemôže mať za
následok zásadnú zmenu pracovných podmienok v neprospech zamestnanca, pričom
zodpovednosť za skončenie pracovnoprávneho vzťahu sa bude pripisovať
preberajúcemu zamestnávateľovi.
3

VYBRANÉ ASPEKTY INŠTITÚTU PRECHODU PRÁV A
POVINNOSTÍ
Z PRACOVNOPRÁVNYCH
VZŤAHOV
V SPOJENÍ S ROZHODNOU JUDIKATÚROU SÚDNEHO
DVORA EÚ

Aj keď sa sprvoti môže zdať legislatívne zakotvenie inštitútu prechodu práv
a povinností v pracovnoprávnych vzťahoch upraveného v smernici č. 2001/23/ES
a v relevantných ustanoveniach ZP ako právne elementárne, jeho skutočný rozsah
(obsah) je potrebné vykladať v súlade s rozsiahlou a detailnou judikatúrou Súdneho
dvora EÚ. Zakotvenie inštitútu prechodu práv a povinností v pracovnoprávnych
vzťahov bráni existencii nepriaznivých následkov, ktoré sprevádzajú zmluvný prevod
(mimozmluvný prechod) práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov z jedného
subjektu práva na iný. Práve judikatúra Súdneho dvora EÚ reaguje na množstvo
praktických problémov, ktoré nemožno zachytiť v legislatívnom vyjadrení a je ich
možné preklenúť len náležitým právnym výkladom.
Poväčšine extenzívne interpretácie pojmu právny prevod Súdnym dvorom EÚ
zreteľne sledujú najmä ochranný účel smernice č. 2001/23/ES zakotvený v jej
preambule (bod 3)11, pričom predmetný termín „prevod“ (legal transfer or merger) je
potrebné v zmysle judikatúry Súdneho dvora EÚ vykladať tak, aby nutne spĺňal dve
hmotnoprávne podmienky:

10
Totožne Článok 4 bod 1. smernice Rady č. 2001/23/ES: „Prevod podniku, závodu alebo časti podniku alebo závodu
nemôže byť automaticky dôvodom na prepúšťanie z práce zo strany prevádzateľa alebo nadobúdateľa. Toto
ustanovenie však nebráni prepúšťaniu, ku ktorému môže dôjsť z hospodárskych, technických alebo organizačných
dôvodov zahŕňajúcich zmeny týkajúce sa pracovníkov. Členské štáty môžu ustanoviť, že prvý pododsek sa nebude
vzťahovať na niektoré špecifické kategórie zamestnancov, ktorých pracovné predpisy alebo prax členských štátov
nechránia pred prepustením.“
11
„Je potrebné zabezpečiť ochranu zamestnancov pre prípad zmeny zamestnávateľa, najmä postarať sa o to, aby ich
práva boli zachované.“
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1. Existencia zmeny na strane zamestnávateľského subjektu
- V každom prípade musí dôjsť k zmene zamestnávateľa, t.j. musí dôjsť k zmene
osoby, ktorá je zodpovedná za vykonávanie činnosti a ktorá zaisťuje plnenie
povinností zamestnávateľa voči zamestnancom.
2. Zachovanie identity na strane prevádzaného hospodárskeho subjektu
- Identita hospodárskeho subjektu je zachovaná, ak sú prebárajúcim
zamestnávateľom vykonávané rovnaké alebo obdobné hospodárske činnosti,
pričom je súčasne zachovaná majorita zamestnancov, organizácia práce,
vedenie, prevádzkové, logistické postupy, operačné zdroje a i.
Základným prvkom, ktorý charakterizuje hospodársky subjekt je tak realizácia,
resp. výkon hospodárskej činnosti. Ide tak o hospodársku činnosť, pomocou ktorej
daný subjekt dodáva na trh tovar alebo služby. Pod termínom „prevod hospodárskej
jednotky“ v zmysle ustanovenia § 28 ods. 1 ZP je tak potrebné rozumieť prevod
organizovaného zoskupenia prostriedkov umožňujúcich výkon hospodárskej činnosti,
ktorá sleduje vlastný zámer. Zároveň však musí ísť o prevod takej hospodárskej
jednotky, ktorá si zachováva svoju totožnosť ako organizované zoskupenie zdrojov
(hmotné zložky, nehmotné zložky a osobné zložky), ktorého cieľom je vykonávanie
hospodárskej činnosti, bez ohľadu na to, či je táto činnosť hlavná alebo doplnková.
Zachovanie totožnosti – identity hospodárskej jednotky je základnou
požiadavkou prevodu práv a povinností z pracovných vzťahov, pričom podľa
doterajšej judikatúry Súdneho dvora EÚ hospodársku jednotku tvoria nielen jej
materiálne, ale aj nemateriálne prvky. Pod materiálnym prvkom môžeme rozumieť
všetok nehnuteľný a hnuteľný hmotný majetok, napr. budovy, zariadenia, stroje,
vozidlá, zásoby a pod nemateriálnym prvkom všetok nehmotný majetok, napr.
„osobný substrát“ (personálne obsadenie pracovného tímu), organizačno–
prevádzkový substrát (know–how, licencie), spôsob výroby alebo dodania služby.
Ďalšou, judikatúrou Súdneho dvora EÚ kladenou podmienkou na spôsobilý
právny prechod hospodárskej jednotky je potreba jej funkčnosti a spôsobilosti.12
Preberajúci zamestnávateľ musí prevziať už jestvujúci podnik (hospodársku jednotku)
od prevodcu, v ktorého činnosti pokračuje alebo má aspoň možnosť pokračovať v
činnosti rovnakého alebo podobného druhu. Hospodárska jednotka si zachová svoju
totožnosť (identitu) po každom prevode v prípade, ak nový prevádzkovateľ podniku
nielen pokračuje v príslušnej činnosti tvoriacej predmet podnikania, ale aj prevezme
časť personálu, ktorá je dominantná, resp. nosná vzhľadom na počet a odborné
znalosti, ktorú jeho predchodca cielene využíval pri tejto činnosti.13 Hospodárska
jednotka nemôže byť chápaná iba ako samotná podnikateľská činnosť. Jej identita
12
Vec C - 24/85 - Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 18. marca 1986. Jozef Maria Antonius Spijkers proti
Gebroeders Benedik Abattoir CV a Alfred Benedik en Zonen BV.
13
Vec C - 13/95 - Rozsudok Súdneho dvora z 11. marca 1997. Ayse Süzen proti Zehnacker Gebäudereinigung GmbH
Krankenhausservice.
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vyplýva aj z ostatných atribútov, akými sú napr. personál („staff“), organizácia
pracovného procesu, prevádzkové metódy a prípadne prevádzkové prostriedky. Podľa
názoru Súdneho dvora EÚ je pod pojmom hospodárska jednotka nutné rozumieť
organizačný celok osôb a vecí na výkon ekonomickej činnosti s vlastným stanovením
cieľa. Každá takáto hospodárska jednotka musí byť dostatočne štruktúrovaná a
samostatná, ale zároveň nemusí nevyhnutne zahŕňať významné hmotné alebo
nehmotné prostriedky.14
Častokrát pri prevode podniku (zamestnávateľa) preberajúci zamestnávateľ
v rámci racionalizačných opatrení do budúcna nepočíta s časťou zamestnancov
pôvodného zamestnávateľa. Súčasná právna úprava pôvodnému zamestnávateľovi
(ako jedno z ustanovení dohody medzi subjektmi prevodu) ničím nebráni ukončiť
pracovné pomery zamestnancov do dňa prevodu podniku, za použitia zákonom
predpokladaných foriem skončenia pracovného pomeru (výpoveď, okamžité
skončenie pracovného pomeru, dohoda o skončení pracovného pomeru). Zároveň
však pre platnosť skončenia pracovného pomeru musia byť splnené všetky zákonom
predpokladané požiadavky. V praxi však dochádza k situáciám, kedy zamestnávateľ
ku dňu prevodu ukončí pracovné pomery dohodou o skončení pracovného pomeru
s prísľubom, že preberajúci zamestnávateľ s danými zamestnancami uzatvorí nové
pracovné pomery. V prípade dodržania všetkých Zákonníkom práce predpokladaných
požiadaviek na platnosť skončenia pracovného pomeru dohodou a následne
novouzatvorenie pracovných pomerov by sa mohlo javiť, že opísaný postup je právne
perfektným. Podľa nášho názoru však takto uzatvorené dohody o skončení
pracovného pomeru budú absolútne neplatnými právnymi úkonmi, a to za použitia
ustanovenia § 39 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej aj „OZ“), keďže
právny úkon je neplatný, ak svojim obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho
obchádza alebo sa prieči dobrým mravom. Ochrana poskytovaná zamestnancov cez
inštitút prechodu práv a povinností bráni situáciám, kedy by novo uzatvorené
pracovné zmluvy upravovali pracovné podmienky zamestnancov nevýhodnejšie
(pracovný čas, dovolenka, mzda, atď.). Zároveň však predmetné prerušenie trvania
pracovných pomerov negatívne ovplyvňujú výšku (prípadný nárok) na odstupné,
dĺžku trvania výpovednej doby, či nároku na príspevok na rekreáciu zamestnancov a
športovú činnosť.
V praxi právny prevod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov
najčastejšie nastáva na základe zmluvného prevodu vlastníctva. Judikatúra Súdneho
dvora EÚ však prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov viaže nielen
na kontraktačné (zmluvné) prevody vlastníctva, ale i na prechody na základe iných
právnych skutočností, medzi ktoré je možné zaradiť prechod na základe zákona,
normatívneho správneho aktu (uznesenia mestského zastupiteľstva15),
14
Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 10. decembra 1998 - v spojenej právnej veci C-127/96, C-229/96, C74/97) - Francisco Hernández Vidal SA proti Prudencia Gómez Pérez, María Gómez Pérez a Contratas y Limpiezas
SL (C-127/96), Friedrich Santner proti Hoechst AG (C-229/96), a Mercedes Gómez Montaña proti Claro Sol SA a
Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (Renfe) (C-74/97).
15
V zmysle výkladu uznesenia Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 6Sžo/146/2010 zo dňa 20. júla 2011: „...uznesenie
obecného zastupiteľstva je zmiešaným typom správneho aktu, v ktorom sa prelína znak individuálneho právneho aktu
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administratívneho opatrenia a ďalších. Ide teda o celú skupinu viacerých (rôznych)
právnych foriem, pričom konkrétne právne formy prevodu podniku nemajú pre
prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov zásadný právny význam.
Súdny dvor EÚ v rámci svojej judikatórnej činnosti uviedol, že faktorom
rozhodujúcim pre posúdenie, či existuje relevantný prevod, je to, či v poradí druhá
spoločnosť prevzala vybavenie, prostredníctvom ktorého sa dané služby poskytujú.
Napríklad, ak nový dodávateľ bude využívať na dodanie služieb materiálne alebo
nemateriálne zázemie používané pôvodným dodávateľom, nový dodávateľ je povinný
prevziať zamestnancov od pôvodného dodávateľa, keďže títo prechádzajú ako súčasť
hospodárskej jednotky k novému dodávateľovi.16 Dokonca Súdny dvor EÚ v rámci
výkladu došiel až k extenzívnemu záveru, že v prípade absencie konkrétneho
zmluvného vzťahu medzi prevodcom a preberajúcim zamestnávateľom, nemá táto
neexistencia rozhodujúci vplyv na určení, či ide o prevod podniku alebo časti
podniku.17
ZÁVER
Ekonomická realita prináša rôzne hospodárske situácie (kríza), ktoré nútia
zamestnávateľov „optimalizovať“ chod podniku spôsobom, ktorý sa neraz dotýka
jeho personálneho substrátu – zamestnancov. Negatívne dôsledky častokrát vedú
zamestnávateľov k racionalizačným opatreniam, akými sú prevod podniku,
jeho zlúčenie, splynutie, či rozdelenie. Zamestnávatelia tak reagujú na negatívny
vývoj trhu, pričom s predmetnými prevodmi sa z pozície zamestnancov mnohokrát
spája neistota, či strata zamestnania vedúca k vzniku sociálnych rizík.
Fundamentálnym cieľom právnej úpravy inštitútu prechodu práv a povinností je
ochrana zamestnancov pri prevode zamestnávateľa, pričom samotný prevod nesmie
v žiadnom prípade spôsobovať oslabovanie práv zamestnancov. S prihliadnutím na
právnu úpravu obsiahnutú v ustanoveniach vnútroštátnej a európskej právnej úpravy
môžeme aktuálny právny stav hodnotiť pozitívne, keďže vytvára rámec pre náležitú
ochranu práv zamestnancov. Zároveň však jedným dychom musíme upriamiť
pozornosť na fakt, že správna aplikácia inštitútu prechodu práv a povinností
z pracovnoprávnych vzťahov stojí a padá na detailnej znalosti interpretácie
produkovanej Súdnym dvorom EÚ. Najväčšia ťarcha zodpovednosti však padá na
plecia vnútroštátnych súdov. V zmysle ustanovenia § 186 ods. 1 zákona č. 160/2015

tým, že sa dotýka práv a oprávnených záujmov konkrétnej fyzickej osoby, ale rovnako aj znak normatívneho správneho
aktu, keďže ho obecné zastupiteľstvo vydalo na základe zákonom zverenej právomoci.“
16
Vec C – 200/16 - Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 19. októbra 2017 Securitas - Serviços e Tecnologia
de Segurança SA proti ICTS Portugal – Consultadoria de Aviação Comercial SA a i.
17
Vec C-340/01 - Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 20. novembra 2003. Carlito Abler a iní proti Sodexho
MM Catering Gesellschaft mbH.
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Z.z. Civilný sporový poriadok18 a v súlade so zásadou iura novit curia19 sa
vnútroštátne súdy musia (v prípade sporov, ktorých právnym základom je
interpretácia inštitútu prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov)
v záujme ochrany práv zamestnancov a eliminácii s tým spojených negatívnych
dôsledkov (aj na duševné zdravie) vysporiadať s rozsiahlou judikatúrou Súdneho
dvora EÚ, ktorý už viac ako 35 rokov svojou výkladovou aktivitou právne formuje
rozsah a obsah inštitútu prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov.
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Ochrana spotrebiteľa pri uplatňovaní bezdôvodného
obohatenia najmä so zreteľom na premlčaciu lehotu
Consumer protection in applying unjust enrichment mainly
having regard to period of limitation
JUDr. Martina Dragašič

Abstrakt
V slovenskom právnom poriadku nie je jednoznačný výklad k premlčaniu práva
spotrebiteľa na vrátenie plnenia z neprijateľnej zmluvnej podmienky pri použití
objektívnej premlčacej lehoty. V príspevku autor túto problematiku skúma cez
vybrané súdne rozhodnutia s poukazom na použitie ust. § 107 ods. 2 OZ o premlčaní
práva spotrebiteľa v 3ročnej premlčacej lehote, podľa ktorého sa právo na vrátenie
plnenia v tejto súvislosti premlčí aj v prípade, že spotrebiteľ sám nedokáže vyhodnotiť
neprijateľnú zmluvnú podmienku a toto premlčanie uplynie aj za stavu, že spotrebiteľ
o povahe neprijateľnej podmienky nevedel. Súčasne autor rozoberá aktuálne
stanovisko Komisie v konaní pred Súdnym dvorom s poukazom na aplikáciu čl. 47
Charty, implicitne práva spotrebiteľa na účinný prostriedok súdnej ochrany.
Kľúčové slová:
premlčanie, neprijateľná zmluvná podmienka, spotrebiteľ, dôkazné bremeno,
spotrebiteľský úver
Abstract
Slovak legal system does not contain a clear interpretation of the limitation of the
consumer right to return the fulfilling of an unacceptable contractual condition. In this
paper, the author is trying to analyze this issue through selected verdicts in the Slovak
republic pointing at the use of section 107 par. 2 of the Civil code about the limitation
of law in 3-year period. Based on this section, the right to return the fulfilment in this
relation comes under the statute of limitation even in the case that the consumer is
unable of assessing an unacceptable contractual condition. The period of limitation
also expires in the case that the consumer was unaware of the nature of the
unacceptable contractual condition. At the same time the author is analyzing the
current statement of the Commission in the proceeding in front of the Court of Justice
with reference to the application of section 47 of the Charter, implicit rights of the
consumer to an effective means of judicial protection.
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limitation, unacceptable contractual condition, consumer, burden of evidence,
consumer loan
ÚVOD
Ambíciou tohto príspevku je ustáliť výklad k ust. § 107 ods. 2 Občianskeho
zákonníka s poukazom na právo spotrebiteľa na vrátenie plnenia z neprijateľnej
zmluvnej podmienky. Uvedené právo spotrebiteľa s poukazom na čl. 47 Charty
Európskej únie musí mať účinnú právnu ochranu. V tejto súvislosti sa nastoľuje
otázka, či sa právo spotrebiteľa na vrátenie plnenia z neprijateľnej zmluvnej
podmienky premlčí v objektívnej trojročnej lehote aj v prípade, že spotrebiteľ sám
nedokáže vyhodnotiť neprijateľnú zmluvnú podmienku a či toto premlčanie uplynie
aj za stavu, že spotrebiteľ o povahe neprijateľnej zmluvnej podmienke nevedel.
V príspevku sa poukáže na konkrétnu vnútroštátnu prax súdov Slovenskej
republiky, ktorá bude podrobená skúmaniu, či je v súlade s článkom 47 Charty
Európskej únie a princípom efektivity. Bližšie bude podrobené skúmaniu povinnosť
spotrebiteľa niesť dôkazné bremeno, spočívajúce v preukázaní vedomosti osôb
konajúcich za veriteľa, že veriteľ porušuje práva spotrebiteľa.
Vyriešeniu uplatňovania ust. § 107 ods. 2 Občianskeho zákonníka v intenciách
vyššie nastolených otázok je potrebné venovať dostatočnú pozornosť, pretože
v opačnom prípade nemá spotrebiteľ dostatočne účinnú obranu v prípade domáhania
sa vydania bezdôvodného obohatenia za existencie neprijateľných zmluvných
podmienok a prijatiu plnení na základe týchto podmienok zo strany veriteľov.
1

VÝKLAD UST. § 107 ODS. 1 A 2 OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA

Podľa ustanovenia § 107 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa právo na vydanie
bezdôvodného obohatenia premlčí za dva roky odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že
došlo k bezdôvodnému obohateniu. Podľa odseku 2 citovaného ustanovenia sa právo
na vydanie bezdôvodného obohatenia premlčí najneskôr za tri roky a ak ide
o úmyselné bezdôvodné obohatenie, za desať rokov odo dňa keď k nemu došlo.
V cit. ustanovení je zakotvená kombinovaná premlčacia doba, to zn.
subjektívna a objektívna premlčacia doba. Jej začiatok je upravený odlišne. Tieto dve
premlčacie doby začínajú, plynú a končia nezávisle od seba. Subjektívna, dvojročná
doba je kratšia, objektívna premlčacia doba je buď trojročná, keď bezdôvodné
obohatenie vzniklo z neúmyselného konania (z nedbanlivosti) alebo desaťročná, ak
bezdôvodné obohatenie bolo spôsobené úmyselne. Objektívnu dobu nemožno
prekročiť, hoci by ešte boli podmienky pre uplynutie subjektívnej premlčacej doby.
Pre začiatok behu subjektívnej premlčacej doby sa vyžaduje skutočná, nie iba
predpokladaná vedomosť oprávneného o tom, že na jeho úkor bolo získané
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bezdôvodné obohatenie a kto ho získal. Pritom nie je rozhodujúce, že oprávnený sa
mohol o získaní tohto obohatenia na jeho úkor dozvedieť pri vynaložení potrebnej
starostlivosti, prípadne aj skôr.1 Subjektívna premlčacia doba teda začína plynúť od
okamihu, kedy oprávnený zistí skutkové okolnosti, z ktorých možno vyvodiť vznik
bezdôvodného obohatenia na strane zodpovedného subjektu a orientačne aj jeho
rozsah tak, aby bolo možné približne určiť výšku náhrady v peniazoch.2 Ak ide
o bezdôvodné obohatenie získané plnením z absolútne neplatnej zmluvy, je teda
(okrem vedomosti o osobe povinného) rozhodné, kedy sa oprávnený dozvedel
o skutkových okolnostiach zakladajúcich dôvod neplatnosti zmluvy.3 Naproti tomu,
plynutie objektívnej premlčacej doby je upravené bez akejkoľvek závislosti na
subjektívnej vedomosti oprávneného o bezdôvodnom obohatení získanom na jeho
úkor; v zmysle ustanovenia § 107 ods. 2 Občianskeho zákonníka plynie odo dňa, keď
k bezdôvodnému obohateniu došlo.4
Ustanovenie § 107 ods. 2 Občianskeho zákonníka určuje objektívnu premlčaciu
dobu, po uplynutí ktorej sa právo na vydanie bezdôvodne získaného majetkového
prospechu vždy premlčí. Plynutie objektívne premlčacej doby je upravené bez
akejkoľvek závislosti na subjektívnej vedomosti oprávneného o bezdôvodnom
obohatení získanom na jeho úkor.5 Pre začiatok plynutia trojročnej, príp. desaťročnej
objektívnej premlčacej doby na uplatnenie práva na vydanie plnenia z bezdôvodného
obohatenia je rozhodný okamih, kedy bezdôvodné obohatenie skutočne (fakticky)
vzniklo. Bezdôvodné obohatenie získané plnením bez právneho dôvodu vzniká už
samotným prijatím plnenia. Vtedy tiež začne plynúť objektívna premlčacia doba.6
Ak je plnenie bez právneho dôvodu poskytované postupne po čiastkových
sumách, objektívna premlčacia doba začína plynúť pri každej z nich osobitne
v okamihu, keď došlo k plneniu. Každá z čiastkových platieb plnených bez právneho
dôvodu má tak svoj samostatný právny osud, premlčuje sa samostatne a samostatne
sa tiež posudzuje prípadné omeškanie s jej vydaním.7
2

PRÁVNA ÚPRAVA V OBLASTI OCHRANY SPOTREBITEĽA

2.1

Právna úprava Európskej únie

Zakotvenie inštitútu spotrebiteľských zmlúv do vnútroštátneho poriadku je
súčasným trendom komunitárnej legislatívy, ktorej začiatok položil európsky summit
členských štátov Európskeho spoločenstva v roku 1972 v Paríži, ktorý požadoval
posilnenie ochrany spotrebiteľa a koordináciu opatrení na ochranu spotrebiteľov.
Z primárneho práva, ktoré ma priamy právny účinok na národnú právnu
úpravu, sa spotrebiteľského práva týkajú čl. 3 ods. 1 písm. c), d), u), čl. 39, čl. 91 a čl.
Rozsudok NS ČR z 24.10.2005, sp. zn. 3 Cdo 145/2004
Rozsudok NS ČR z 26.9.2001, sp. zn. 25 Cdo 1960/1999
3
Rozsudok NS ČR z 9.6.2004, sp. zn. 26 Cdo 1161/2003
4
R 25/1986
5
FEKETE, I. Občiansky zákonník 1. Veľký komentár. Bratislava: Eurokódex, 2011, s. 515.
6
Ro NS ČR zo 14.8.2007, sp. zn. 30 Cdo 2758/2006.
7
FEKETE, I. Občiansky zákonník 1. Veľký komentár. Bratislava: Eurokódex, 2011, s. 516.
1
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153 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení. Podľa čl. 153 ods.
3 uvedenej zmluvy spoločenstvo prispieva na dosiahnutie cieľov vysokej úrovne
ochrany spotrebiteľov prostredníctvom opatrení, ktoré podporujú, dopĺňajú a sledujú
politiku členských štátov.
Sekundárne spotrebiteľské právo predstavujú smernice Európskej
únie/Európskeho spoločenstva. Prostredníctvom týchto smerníc sa vytvára právny
rámec ochrany spotrebiteľov a je vecou členského štátu, aby smernicu transponoval
do svojej národnej legislatívy.
Pre právnu úpravu Európskej únie (vydanú vo forme smerníc), je však
mimoriadne významné znenie ustanovenia čl. 3 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z.z.
Civilný sporový poriadok, podľa ktorého „Každé ustanovenie je potrebné vykladať v
súlade s Ústavou Slovenskej republiky, verejným poriadkom, princípmi, na ktorých
spočíva tento zákon, s medzinárodnoprávnymi záväzkami Slovenskej republiky, ktoré
majú prednosť pred zákonom, judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva a
Súdneho dvora Európskej únie, a to s trvalým zreteľom na hodnoty, ktoré sú nimi
chránené.“ Viazanosť aj judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie znamená aj
povinnosť vykladať podľa judikatúry uvedeného súdu aj smernice.
Smernica je právny akt, ktorým sa stanovujú ciele, ktoré majú dosiahnuť
členské štáty Európskej únie. Je však na jednotlivých krajinách, aby navrhli vlastné
právne predpisy, ktorými sa tieto ciele dosiahnu. Jedným z príkladov je smernica o
právach spotrebiteľov8, ktorou sa posilňujú práva spotrebiteľov v celej Európskej únii,
napríklad prostredníctvom odstránenia skrytých online poplatkov a nákladov a
predĺženia lehoty, počas ktorej môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy.
Ďalšou takouto smernicou je Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o
nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (ďalej ako „Smernica“).
Uvedenej smernici podliehajú zmluvné podmienky, ktoré neboli individuálne
dohodnuté. Účelom tejto smernice je aproximovať zákony, iné právne predpisy a
správne opatrenia členských štátov, ktoré sa týkajú nekalých podmienok v zmluvách
uzatvorených medzi predajcom alebo dodávateľom a spotrebiteľom. Príloha k tejto
smernici obsahuje indikatívny a nevyčerpávajúci zoznam podmienok, ktoré sa môžu
považovať za nekalé. Európska komisia súčasne vydala usmernenie k výkladu a
uplatňovaniu Smernice.
Ochrana spotrebiteľa je premietnutá aj do ďalších smerníc Európskej únie.9

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov,
ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou
sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES.
9
FEKETE, I. Občiansky zákonník 1. Veľký komentár. Bratislava: Eurokódex, 2011, s. 443.
8
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2.2

Vnútroštátna právna úprava

Procesná právna úprava, významná pre prejednanie spotrebiteľských sporov je
obsiahnutá v ustanoveniach zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej
ako „CSP“). Tento zákon obsahuje viacero ustanovení upravujúcich špecifiká
súdneho konania vo veciach spotrebiteľských sporoch. Ide pritom o právnu úpravu,
ktorá okrem osobitného spôsobu zapisovania do samostatných registrov má určité
odchýlky zamerané na zvýšenú ochranu spotrebiteľa. Osobitná právna úprava v
spotrebiteľských sporoch znamená, že všeobecnú právnu úpravu Civilného sporového
poriadku je možné aplikovať iba vtedy, ak osobitné ustanovenia zákona neustanovujú
inak (§ 290). Zvýšenú ochranu spotrebiteľa predovšetkým upravujú ustanovenia § 290
až § 300 uvedeného zákona.
Osobitnú hmotnoprávnu úpravu obsahuje Občiansky zákonník (ďalej ako
„OZ“) v ustanoveniach § 52 a nasl. Právnu úpravu spotrebiteľských zmlúv. Režim
spotrebiteľských zmlúv bol do OZ doplnený až novelou, vykonanou zákonom č.
150/2004 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1.4.2004. Jej cieľom bolo zabezpečiť
harmonizáciu slovenského zmluvného práva s európskym spotrebiteľským právom.
Právna úprava spotrebiteľskej zmluvy sa stala súčasťou nového právneho odvetvia
tzv. spotrebiteľského práva, ktoré zahŕňa tak normy súkromného práva ako aj
verejného práva. Toto odvetvie práva sa vyznačuje prevahou kogentných noriem
a predstavuje určitú odchýlku od všeobecnej koncepcie súkromného práva,
vychádzajúcej zo zmluvnej autonómie. Spotrebiteľské právo túto zásadu modifikuje
za účelom zvýšenej ochrany slabšieho účastníka spotrebiteľského zmluvného vzťahu,
ktorým je spotrebiteľ.
Východiskom spotrebiteľskej ochrany je postulát, podľa ktorého sa spotrebiteľ
ocitá vo fakticky nerovnom postavení s profesionálnym dodávateľom, a to s ohľadom
na okolnosti, za ktorých dochádza ku kontraktácii, s ohľadom na väčšiu profesionálnu
skúsenosť dodávateľa, jeho lepšiu znalosť práva, ľahšiu dostupnosť právnych služieb
a najmä so zreteľom na možnosť stanovovať zmluvné podmienky jednostranne cestou
formulárových zmlúv. Pre takéto vzťahy je charakteristické, že podnet na zmluvné
rokovanie pochádza spravidla od dodávateľa, pričom spotrebiteľ nie je spravidla
pripravený na zmluvné dojednanie, pri kontraktácii je často využívaný moment
prekvapenia a neskúsenosť spotrebiteľa. Spoločným znakom tejto kogentnej úpravy
je snaha vyrovnať túto faktickú nerovnosť cestou práva, a to formou obmedzenia
autonómie vôle.10
Spotrebiteľská zmluva nepredstavuje samostatný a ani nový zmluvný typ. Ide
skôr o rovnorodý druh občianskoprávnych zmlúv (príp. aj obchodných zmlúv, ktoré
majú charakter absolútneho obchodu, v ktorých je druhým účastníkom spotrebiteľ).
Vymedzenie niektorých pojmov nie je však významné iba z hľadiska naplnenia
hmotnoprávnych práv a povinností, ale má svoj význam pre posúdenie procesných
10

FEKETE, I. Občiansky zákonník 1. Veľký komentár. Bratislava: Eurokódex, 2011, s. 441.
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dôsledkov. Pre správnosť posúdenia procesných dôsledkov bude predovšetkým
významná procesná právna úprava. Takou je ustanovenie § 290 CSP, podľa ktorého:
„Spotrebiteľský spor je spor medzi dodávateľom a spotrebiteľom vyplývajúci zo
spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaci so spotrebiteľskou zmluvou.“
Podľa § 52 ods. 3 OZ: „Dodávateľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení
spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej
podnikateľskej činnosti“ a podľa ods. 4 „Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri
uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej
činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.“ Spoločným znakom týchto osôb je, že v
prípade dodávateľa ide o osobu, ktorá uzatvára zmluvu v rámci svojej podnikateľskej
činnosti v záujme fyzickej osoby, ktorej prospech so zmluvy nie je predmetom
podnikateľskej činnosti tejto fyzickej osoby. Uvedené rozlíšenie je charakteristické
pre postavenie osoby dodávateľa – spotrebiteľa, aj v prípade osobitných právnych
úprav, v ktorých sú tieto osoby často označované inak (napr. kupujúci, predávajúci,
veriteľ). Uvedená charakteristika týchto osôb je preto zrejmá napr. aj zo zákona č.
250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v ust. § 2, zákon č. 129/2010 Z.z. o
spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov, rovnako
v ust. § 2.
Okrem uvedeného, aby išlo o spotrebiteľský vzťah, a to aj pre procesné
dôsledky, je významné aj to, že daný vzťah bol založený zmluvou.
Právna úprava Európskej únie, ale aj vnútroštátna právna úprava obsahuje aj
ďalšie právne úpravy, pre ktoré sú charakteristické črty pre jednotlivé zmluvné
vzťahy, často závislé nielen od charakteru daného zmluvného vzťahu, ale aj od
spôsobu jeho uzavretia. Aplikácia týchto osobitných právnych úprav bude totiž
prichádzať do úvahy iba za splnenie predpokladov uvedených v týchto osobitných
právnych úpravách. K tomu pozri napr. zákon č. 129/2010 o spotrebiteľských úveroch
a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov; zákon č. 266/2005 Z.z. o ochrane
spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku; zákon č. 161/2011 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu; zákon č. 102/2014
Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe
zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov
predávajúceho.
2.3

Charta Európskej únie

Dôležitým dokumentom s odkazom na porušenie článku ktorého je možné
konať pred Súdnym dvorom Európskej únie (ďalej ako „Súdny dvor“) je Charta
základných práv Európskej únie (ďalej len „Charta“), ktorá sa stala súčasťou právneho
poriadku Európskej únie (ďalej ako Únia) odo dňa 1.12.2009.
Na rozdiel od Zmluvy o ústave pre Európu, ktorá obsahovala aj Chartu,
Lisabonská zmluva na Chartu len odkazuje, keď v bode 8) sa v novom znení čl. 6
Zmluvy o Európskej únii, ustanovuje: „Únia uznáva práva, slobody a zásady uvedené
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v Charte základných práv Európskej únie zo dňa 7.12.2000 upravenej dňa 12.12.2007
v Štrasburgu, ktorá má rovnakú právnu silu ako zmluvy. Ustanovenia charty žiadnym
spôsobom nerozširujú právomoci Únie vymedzené v zmluvách.“ Azda
najvýznamnejšou časťou tohto článku Lisabonskej zmluvy je to, že Charta má
rovnakú právnu silu ako zmluvy. Z tohto dôvodu sa Charta považuje za súčasť
primárneho práva Únie. Doktrína, opierajúc sa o výsledky konaní pred Súdnym
dvorom, priradila, ako to je známe pri všeobecných právnych princípoch, Charte,
potom ako sa stala súčasťou primárneho práva Únie, tri funkcie. Po prvé, sekundárne
právo Únie ako aj vnútroštátne právo sa musí vykladať v súlade s Chartou, ktorá sa
tak stala významným interpretačným vodidlom. Po druhé, Charta, rovnako ako
všeobecné právne princípy, je základom a testom pre preskúmanie ústavnosti a
zákonnosti právnych aktov ako aj rozhodnutí a opatrení vnútroštátnych orgánov. Ak
právne akty, iné rozhodnutia a opatrenia nie sú v súlade s Chartou, tak sa nesmú použiť
a musia zostať neaplikované bez ohľadu na to, či sú ešte stále platné a účinné. A,
napokon, Charta je zdrojom, v ktorom Súdny dvor nachádza všeobecné právne
princípy.11 Podľa čl. 51 ods. 1 Charty jej ustanovenia sú pri dodržaní zásady
subsidiarity určené pre inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie, a tiež pre členské
štáty výlučne vtedy, ak vykonávajú právo Únie. Charta nerozširuje rozsah pôsobnosti
práva Únie nad rámec právomocí Únie, po druhé, nezakladá žiadnu novú právomoc
ani úlohu pre Úniu a napokon, po tretie, nemení právomoci a úlohy vymedzené v
zmluvách.12
Charta má charakter referenčného predpisu (kritéria) aplikovateľného tak v
konaní o súlade právnych predpisov podľa čl. 125 ods. 1 ústavy, ako aj v konaní o
sťažnostiach podľa čl. 127 ods. 1 ústavy, t.j. oprávnení navrhovatelia môžu v konaní
o súlade právnych predpisov priamo namietať nesúlad právnych predpisov nižšej
právnej sily s Chartou a sťažovatelia môžu ústavnou sťažnosťou namietať porušenie
príslušných ustanovení Charty s rozhodnutím, opatrením, alebo iným zásahom orgánu
verejnej moci.13
Prirodzene to platí len za podmienky, že Charta je v posudzovanej veci
aplikovateľná, pričom Charta nie je aplikovateľná v každom konaní podľa čl. 125 ods.
1 ústavy alebo podľa čl. 127 ods. 1 ústavy, ale primárne vtedy, v konkrétnom prípade
ide o výkon práva Únie, rešpektujúc pritom vysvetlivky k Charte a zároveň tiež
judikatúru Súdneho dvora, ktorá zaväzuje rešpektovať základné práva vyplývajúce z
Charty širšie, ako len vtedy, keď vykonávajú právo Únie.14
MAZÁK, J.: Charta základných práv Európskej únie v doktríne Ústavného súdu Slovenskej republiky: prvé
výsledky a mierne hodnotenie, STUDIA IURIDICA Cassoviensia ISSN 1339-3995, ročník 1.2013, číslo 1, s. 10.
12
„Ak právna situácia nespadá do pôsobnosti práva Únie, Súdny dvor nemá právomoc o nej rozhodnúť a prípadne
uvádzané ustanovenia Charty nemôžu samy osebe túto právomoc založiť“ (uznesenie z 12. júla 2012, Currà a i., C466/11, bod 26)
13
DOBROVIČOVÁ, G. – JÁNOŠÍKOVÁ, M.: Ústava Slovenskej republiky a primárne právo Európskej únie. In.:
OROSZ, L. – BREICHOVÁ LAPČÁKOVÁ, M. – MAJERČÁK, T. (ed.).: 20 rokov Ústavy Slovenskej republiky –
I. ústavné dni. Zväzok I.. Košice UPJŠ: 2012, s. 190 ISBN978-80-8152-000-6, s. 190.
14
Rozhodovacia činnosť Súdneho dvora posledného obdobia jednoznačne preukazuje uplatnenie širšieho výkladu
rozsahu pôsobnosti Charty a nachádza svoje uplatnenie v existencii konkrétnej okolnosti, na základe ktorej by bolo
možné domnievať sa, že predmet sporu vo veci samej má súvislosť s právom Únie. K tomu pozri MAZÁK, J.: Charta
11
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Súdny dvor na základe svojho rozhodnutia, že dodržiavanie základných
práv je neoddeliteľnou súčasťou všeobecných zásad práva, ktorých dodržiavanie
Súdny dvor zabezpečuje, významne prispel k zvýšeniu štandardov ochrany týchto
práv. V tejto súvislosti Súdny dvor vychádza z ústavných tradícií členských štátov a
medzinárodných nástrojov ochrany ľudských práv, najmä Európskeho dohovoru o
ochrane ľudských práv, na ktorého tvorbe členské štáty spolupracovali alebo k nemu
pristúpili. Od nadobudnutia účinnosti Lisabonskej zmluvy uplatňuje a vykladá Chartu.
2.4

Neprijateľná zmluvná podmienka

Podľa § 53 ods. 1 práva veta OZ „Spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať
ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach
zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa (ďalej len "neprijateľná podmienka").“
Kritériom kedy ide o neprijateľnú podmienku, je teda určenie či spôsobuje
značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech
spotrebiteľa. Z tohto pravidla existujú dve výnimky, a to:
 zmluvné podmienky, ktoré sa týkajú hlavného predmetu plnenia
a primeranosti ceny, ak boli vyjadrené určito, jasne a zrozumiteľne
 ak boli dané ustanovenia zmluvy dojednané individuálne, t. j. ak mal
spotrebiteľ reálnu možnosť ovplyvniť obsah zmluvy (pričom ak dodávateľ
nepreukáže opak, ustanovenia zmluvy sa nepovažujú za individuálne
dojednané).
OZ v ods. 4 cit. ustanovenia ustanovuje príkladný výpočet podmienok, ktoré sa
považujú za neprijateľné podmienky.
Neprijateľné podmienky sú absolútne neplatné, súd na takúto neplatnosť musí
prihliadať z úradnej povinnosti. Môže však nastať aj situácia, že spotrebiteľ vyhlási,
že nejde o neprijateľnú podmienku. V tom prípade súd nemôže vyhlásiť dané
ustanovenie za neplatné.15
3

OCHRANA SPOTREBITEĽA V PRAXI

3.1

Uznesenie NS SR č. k.: 1Cdo/238/2017 zo dňa 18.10.2018

3.1.1 Rozhodnutie súdu prvej inštancie
Súd prvej inštancie rozsudkom uložil žalovanému (dodávateľovi) povinnosť
vydať žalobcovi (spotrebiteľovi) bezdôvodné obohatenie. Súd prvej inštancie
konštatoval zo zmluvy o revolvingovom úvere (spotrebiteľskej zmluve), že táto je
základných práv Európskej únie v doktríne Ústavného súdu Slovenskej republiky: prvé výsledky a mierne hodnotenie.
Studia Iuridica Cassoviensia. roč.1, 2013, č. 1, s. 11.
15
LAZÍKOVÁ, J. – ŠTEVČEK, M.: Ochrana spotrebiteľa v civilnom proces. In Bulletin slovenskej advokácie, 2013,
roč. XIX, č. 6, str. 20-29 ako aj ŠKRINÁR, A. Problémy pri žalobách na zrušenie rozhodcovského rozsudku
a uznávanie výkonu rozhodcovských rozsudkov. In Bulletin slovenskej advokácie, 2013, roč. XIX, č. 7-8, str. 44 - 61.
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neurčitá a nezrozumiteľná v dôsledku nečitateľného textu, teda z nedostatku písomnej
formy v zmysle § 37 ods. 1 a § 40 ods. 1 Občianskeho zákonníka je takáto zmluva
neplatná.
Keďže žalobkyňa žiadala vydať bezdôvodné obohatenie v sume rozdielu medzi
poskytnutou výškou úveru a revolvingu a ňou skutočne zaplatenými platbami,
vzniesol žalovaný námietku premlčania jej uplatneného nároku.
Súd prvej inštancie sa v tomto stotožnil s argumentáciou žalobcu, že zo strany
žalovaného išlo o úmyselné bezdôvodné obohatenie, a preto aplikoval 10-ročnú
objektívnu premlčaciu dobu, ktorú počítal od zrazenia poslednej zrážky zo mzdy
žalobcu.
Svoj záver odôvodnil tým, že žalovaný ako nebankový subjekt, ktorý dlhodobo
vykonáva podnikateľskú činnosť v oblasti poskytovania úverov, je povinný poznať
a dodržiavať právne predpisy vzťahujúce sa na poskytovanie úverov a použitie
neprijateľných zmluvných podmienok v zmluvách. Úmysel žalovaného vyhodnotil
ako nepriamy úmysel, pretože uvedenie podmienok v zmluve neurčitým
a nezrozumiteľným spôsobom bolo zo strany žalovaného zámerné za účelom získania
bezdôvodného obohatenia bez právneho dôvodu. Subjektívnu dvojročnú premlčaciu
lehotu počítal od kedy sa žalobca dozvedel od Združenia na ochranu občana
spotrebiteľa o skutočnosti, že došlo k bezdôvodnému obohateniu na strane
žalovaného. Keďže žaloba bola podaná vrámci uplynutia subjektívnej premlčacej
lehoty, vyhodnotil súd prvej inštancie námietku premlčania vznesenú žalovaným ako
nedôvodnú.
3.1.2 Rozhodnutie súdu druhej inštancie
Odvolací súd na odvolanie žalovaného rozsudkom rozsudok súdu prvej
inštancie potvrdil. Odvolací súd si osvojil odôvodnenie súdu prvej inštancie a na
potvrdenie správnosti rozsudku a v súvislosti s odvolacími dôvodmi doplnil
nasledovné. Základné, zákonom predpísané náležitosti zmluvy o úvere aj
o revolvingovom úvere (ako ročná percentuálna miera nákladov- RPMN a ročná
úroková sadzba), musia byť priamo obsahom takejto zmluvy, pričom priamo
v zmluve musia byť uvedené tak jasne, zrozumiteľne a jednoznačne, aby nebola
žiadna pochybnosť o tom, o ktorú obsahovú náležitosť zmluvy o úvere má ísť.
Odvolací súd konštatoval, že tieto neurčité a chýbajúce zmluvné dojednania nie sú
platné, a preto na nich nemožno prihliadať. Z tohto dôvodu považoval odvolací súd
zmluvu o úvere za bezúročnú a bezpoplatkovú. Aj podľa názoru odvolacieho súdu
došlo na strane žalovaného k bezdôvodnému obohateniu bez právneho dôvodu na
úkor žalobcu, pričom sa stotožnil s posúdením súdu prvej inštancie, že na tento prípad
je nutné aplikovať desaťročnú objektívnu lehotu, nakoľko išlo o úmyselné
bezdôvodné obohatenie.
Rozhodnutie odvolacieho súdu napadol včas podaným dovolaním žalovaný,
prípustnosť ktorého vyvodzoval z § 421 ods. 1 písm. b/ CSP tým, že rozhodnutie
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odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky, ktorá v rozhodovacej praxi
dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená.
Podľa názoru dovolateľa odvolací súd ustálil, že v danom prípade je potrebné
aplikovať 10-ročnú premlčaciu lehotu, nakoľko na strane žalovaného došlo
k úmyselnému bezdôvodnému obohateniu. Toto právne posúdenie považoval
dovolateľ za nesprávne z dôvodu nesprávneho posúdenia podmienok pre aplikáciu §
107 ods. 2 OZ. Dovolateľ na základe uvedeného dôvodil, že pre aplikáciu 10-ročnej
premlčacej lehoty je potrebné dôkladné preukázanie úmyslu získať konkrétne
bezdôvodné obohatenie.
3.1.3 Rozhodnutie dovolacieho súdu
Dovolací súd konštatoval, že právnu otázku, ktorú žalovaný dostatočne
konkretizoval v dovolaní, nebola dosiaľ dovolacím súdom vyriešená v dovolateľom
vymedzenom zmysle a rozsahu.
Dovolací súd v bode 13. rozhodnutia popísal právnu otázku premlčania, tak
subjektívnu ako objektívnu. Ďalej sa venoval právnej otázke pojmu zavinenia
a vychádzal tradične z trestného práva hmotného, kde konštatoval, že zavinenie je
založené na dvoch zložkách, a to vedomostnej a vôľovej zložke. Pri úmyselnom
zavinení je zastúpená tak vedomostná ako aj vôľová zložka. Pri nedbanlivosti je daná
len vedomostná zložka. Definícia úmyselného zavinenia je obsiahnutá v ust. § 15
Trestného zákona. Dovolací súd ďalej bližšie uvádza definíciu úmyselného spáchania
trestného činu ako aj formy úmyslu, priamy a nepriamy.
V bode 17. uvádza, že z civilnoprávneho hľadiska pri bezdôvodnom obohatení
nie je možné pri zavinení hovoriť o páchateľovi a o porušení alebo ohrození záujmov
chránených Trestným zákonom. Analogicky sa tu však jedná o úmyselné získanie
neoprávneného majetkového prospechu, ktorý v tomto prípade predstavuje úmyselné
bezdôvodné obohatenie jedného subjektu na úkor druhého subjektu.
Dovolací súd ďalej skonštatoval, že v prejednávanej veci odvolací súd posúdil
bezdôvodné obohatenie žalovaného ako úmyselné, pričom konštatoval nepriamy
úmysel žalovaného získať majetkový prospech bez právneho dôvodu na úkor
žalobkyne. Z napadnutého rozsudku odvolacieho súdu možno vyvodiť, že uvedený
nepriamy úmysel žalovaného je daný určitými faktormi a okolnosťami, ktoré
spočívajú v profesionálnosti a odbornosti žalovaného, v dlhoročnom pôsobení
žalovaného na finančnom trhu v oblasti poskytovania úverov a pôžičiek, v úmysle
žalovaného dosiahnuť zisk dojednávaním nekorektných úrokov a odplaty a taktiež
množstvo súdnych sporov nebankových subjektov so spotrebiteľmi.
V nasledujúcom bode 19. dovolací súd konštatoval, že samotné všeobecné
skutočnosti (fakty) o profesionálnom podnikateľskom postavení nebankových
subjektov v oblasti poskytovania úverov a doterajšia súdna prax týkajúca sa ochrany
spotrebiteľov v obdobných prípadoch samé o sebe nemôžu bez ďalšieho zakladať
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nepriamy úmysel nebankového subjektu (veriteľa). Dovolací súd ďalej vyslovil záver,
že v predmetnom prípade je nutné dôsledne skúmať vedomostnú a vôľovú zložku
zavinenia aplikujúc analógiu podľa trestného práva hmotného pri právnom posúdení
formy zavinenia, a to s dôrazom na čas konania protiprávneho úkonu, resp. získania
neoprávneného majetkového prospechu. Ďalej uviedol, že pri bezdôvodnom
obohatení je preto dôležité zistiť, kedy k obohateniu došlo z objektívneho hľadiska
a v tom čase preukázať úmysel veriteľa, resp. jeho zavinenie, aby bolo možné
jednoznačne posúdiť, či je potrebné aplikovať trojročnú alebo desaťročnú premlčaciu
lehotu. Z uvedeného teda zákonite vyplýva, že v prvom rade je potrebné správne
právne posúdiť, z akého dôvodu došlo k bezdôvodnému obohateniu v zmysle § 451
ods. 2 OZ. Iná situácia nastáva napr. pri bezdôvodnom obohatení bez právneho
dôvodu alebo pri bezdôvodnom obohatení z neplatného právneho úkonu z časového
hľadiska, kedy k obohateniu reálne došlo. Až po správnom určení okamihu, kedy
k obohateniu došlo, je možné pristúpiť ku skúmaniu zavinenia veriteľa, pričom
dôkazné bremeno zaťažuje žalobcu. Žalobca musí preukázať, že v čase kedy
došlo k obohateniu, mal žalovaný úmysel získať majetkový prospech na jeho
úkor. V prípade nepreukázania úmyslu žalovaného (vedomostnej aj vôľovej
zložky úmyslu) musí byť aplikovaná všeobecná trojročná objektívna lehota.
Dovolací súd zároveň podotkol, že v prípade, ak nebankový subjekt (veriteľ)
koná nekorektne a neuvedie do úverovej zmluvy všetky zákonom predpísané údaje,
je toto jeho konanie zo zákona sankcionované tým, že zmluva sa stáva bezúročnou
a bezpoplatkovou. Čo v podstate znamená, že spotrebiteľ je povinný zaplatiť
veriteľovi len samotnú istinu úveru (pôžičky). Táto skutočnosť má preto za následok
automatickú neplatnosť tých častí zmluvy, ktoré sa týkajú práve odplaty a úrokov za
poskytnutý úver. Je preto dôležité správne posúdiť, či je zmluva platná s výnimkou
častí o úrokoch a odplate alebo má ešte také (iné) vady, že je ako celok neudržateľná,
a preto v celosti neplatná. Uvedené má tiež dopad na posúdenie, z akého dôvodu
bezdôvodné obohatenie vzniklo, čo následne determinuje tak okamih bezdôvodného
obohatenia (kedy k obohateniu došlo), ako aj začiatok plynutia objektívnej premlčacej
lehoty na uplatnenie nároku z bezdôvodného obohatenia.
V závere v bode 21. dovolací súd uviedol, že právny záver odvolacieho súdu
ohľadne toho, že samotný fakt, že nebankový subjekt poskytujúci úver
spotrebiteľovi je v postavení profesionálneho podnikateľa vo všeobecnosti bez
ďalšieho nemôže zakladať úmysel toho nebankového subjektu bezdôvodne sa
obohatiť na úkor spotrebiteľa. Skonštatoval, že právne posúdenie objektívnej
premlčacej lehoty súdmi nižších inštancií bolo nesprávne.
3.2

Konanie pred Súdnym dvorom Európskej únie vo veci C-485/19

3.2.1 Návrh na začatie prejudiciálneho konania
Krajský súd v Prešove rozhodnutím z 12.6.2019 podal návrh na začatie
prejudiciálneho konania podľa článku 267 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
súvisiaci s konaním žalobcu (spotrebiteľa) proti žalovanému (nebankovému
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subjektu), ktorej predmetom je výklad článku 47 Charty a smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2008/48/ES.
Uvedeným návrhom boli vyprodukované nasledovné prejudiciálne otázky
pod označením A.1-4 a B 1-2., pričom príspevok sa bude venovať otázkam pod
označením A.:
1. Má sa čl. 47 Charty a implicitne právo spotrebiteľa na účinný prostriedok súdnej
ochrany vykladať tak, že mu odporuje právna úprava v § 107 ods. 2 Občianskeho
zákonníka o premlčaní práva spotrebiteľa v trojročnej objektívnej premlčacej
dobe, podľa ktorej sa právo spotrebiteľa na vrátenie plnenia z neprijateľnej
zmluvnej podmienky premlčí aj v prípade, že spotrebiteľ sám nedokáže
vyhodnotiť neprijateľnú zmluvnú podmienku a toto premlčanie uplynie aj za
stavu, že spotrebiteľ o povahe neprijateľnej zmluvnej podmienky nevedel?
2. Ak je právna úprava premlčania práva spotrebiteľa v trojročnej objektívnej dobe
aj napriek jeho nevedomosti v súlade s čl. 47 Charty a princípom efektivity, potom
sa pre tento prípad predkladajúci súd pýta, či: Odporuje čl. 47 Charty a princípu
efektivity taká vnútroštátna prax, podľa ktorej je na spotrebiteľovi dôkazné
bremeno preukázať na súde vedomosť osôb konajúcich za veriteľa, že veriteľ
porušuje práva spotrebiteľa, v danej veci vedomosť o tom, že neuvedením
správnej ročnej percentuálnej miery nákladov veriteľ poruší zákonné
pravidlo a tiež vedomosť, že v takomto prípade je úver bezúročný, a že
prijatím úrokov sa veriteľ bezdôvodne obohatí?16
3.2.2 Skutkový stav
Žalobca (spotrebiteľ) a žalovaný (nebankový subjekt) uzavreli 30.05.2011
úverovú zmluvu. Predmetom bol spotrebiteľský úver vo výške 1500,- Eur na dobu 4
rokov, ktorý mal spotrebiteľ splatiť prostredníctvom 48 splátok. Úroková sadzba
úveru predstavovala 70% a ročnú percentuálnu mieru nákladov (RPMN) úveru
uvádzala zmluva vo výške 66,31%. Spotrebiteľ mal teda celkovo splatiť sumu 3698,
40 Eur v lehote 4 rokov.
V zmysle zmluvy veriteľ (žalovaný) k prvému dňu úverového vzťahu mal
nárok na poplatok vo výške 367, 49 Eur ako protihodnotu za to, ž spotrebiteľ mohol
mať príležitosť dosiahnuť odklad splátok úveru. V dôsledku uplatnenia si tohto
nároku zo strany veriteľa, spotrebiteľ nedostal k dispozícii dohodnutú sumu úveru
(1500,- Eur), ale sumu zníženú o 24%. Vnútroštátny súd pritom uviedol, že nebolo
vôbec jasné, či sa spotrebiteľ rozhodne využiť svoje právo na odklad splátok úveru.
Zmluva síce obsahovala údaj o výške RPMN, je však pozoruhodné, že udávaná
výška RPMN je nižšia ako úroková sadzba, pričom v zmysle definície RPMN
v smernici 2008/48, RPMN zahŕňa všetky náklady vrátane úrokov, provízií, daní
Otázka premlčacích lehôt smerodajných pre odstránenie účinkov nekalých zmluvných podmienok
v spotrebiteľských zmluvách sa v súčasnosti prejednáva pred Súdnym dvorom v spojených veciach C-698/18 a C699/18 (Raiffeisen Bank) a v spojených veciach C-224/19 a C-259/19 (Caixabank).
16
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a poplatkov akéhokoľvek druhu, ktoré musí spotrebiteľ zaplatiť v súvislosti so
zmluvou o úvere, a ktoré sú veriteľovi známe, okrem notárskych poplatkov; zahrnuté
sú aj náklady na doplnkové služby súvisiace so zmluvou o úvere. Situácia, že RPMN
je nižšia ako úroková sadzba mohla podľa vnútroštátneho súdu vzniknúť tak, že
RPMN sa nevypočítala zo skutočnej výšky úveru, a tým pádom bola vypočítaná
v rozpore s príslušnými slovenskými právnymi predpismi, ako aj právom Únie.
Vnútroštátny súd poukázal na vnútroštátnu právnu úpravu, v zmysle ktorej
v prípade nesprávneho uvedenia alebo neuvedenia RPMN v zmluve
o spotrebiteľskom úvere sa úver považuje za bezúročný a poskytnutý bez poplatkov.
Žalobca úver splatil v celej výške (3698, 41 Eur). Po splatení úveru sa od
právnika dozvedel, že poplatok na odklad splátok mohol byť protiprávny a RPMN
bola v zmluve uvedená nesprávne. Dňa 02.05.2017 podal žalobca žalobu o vrátenie
poplatku.
Veriteľ (žalovaný) sa bránil tým, že nárok žalobcu je premlčaný po uplynutí
trojročnej objektívnej premlčacej doby.
Vnútroštátny súd poukazoval na to, že v zmysle Občianskeho zákonníka
namiesto 3ročnej objektívnej lehoty platí desaťročná objektívna lehota, ak ide
o úmyselné bezdôvodné obohatenie. Táto lehota v prejednávanej veci ešte
neuplynula.
Vnútroštátny súd uviedol, že slovenské súdy v minulosti považovali porušenie
právnych predpisov v oblasti ochrany spotrebiteľa zo strany veriteľov za úmyselné
bezdôvodné obohatenie a uznali práva spotrebiteľov za nepremlčané, pokiaľ bola
dodržaná 2ročná subjektívna a 10ročná objektívna premlčacia lehota. Vnútroštátny
súd však poukázal na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR vo vec 1 Cdo 238/2017,
rozobrané pod bodom 3.1.3 vyššie, kedy rozhodol, že v prípade úmyselného
bezdôvodného obohatenia je potrebné, aby žalobca (spotrebiteľ) dokázal úmysel
veriteľa bezdôvodne sa obohatiť, a pre dokázanie úmyslu majú platiť analogicky
definície trestného práva o zavinení vo forme úmyslu.
Vnútroštátny súd sa domnieva, že tento judikát Najvyššieho súdu Slovenskej
republiky, ktorý je v zásade záväzný pre nižšie súdy, zavádza také dôkazné bremeno,
ktoré priemerný spotrebiteľ nie je schopný uniesť a preto sa dlhšia desaťročná
premlčacia doba nemôže uplatniť. Vnútroštátny súd sa ďalej domnieva, že takéto
dôkazné bremeno spotrebiteľa je nezlučiteľné aj s judikatúrou Súdneho dvora vo veci
ochrany spotrebiteľa.
Vnútroštátny súd preto prerušil konanie o prejednávanej veci a predložil
prejudiciálne otázky uvedené v bode 3.2.1 Súdnemu dvoru.
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3.2.3 Písomné pripomienky Európskej komisie
Európska komisia podala vo veci C-485/19 písomné pripomienky podľa článku
23 druhého odseku Štatútu Súdneho dvora.
Komisia vo svojich pripomienkach v bode 23. uviedla, že v zmysle ustálenej
judikatúry Súdneho dvora, v prípade neexistencie harmonizácie vnútroštátnych
mechanizmov núteného výkonu patria podrobnosti ich fungovania do vnútroštátneho
poriadku členských štátov na základe zásady ich procesnej autonómie. Súdny dvor
však zdôraznil, že tieto spôsoby musia vyhovovať dvojitej podmienke, spočívajúcej
v tom, že, že nesmú byť menej výhodné ako tie, ktorými sa spravujú podobné situácie
vo vnútroštátnom práve (zásada ekvivalencie) a nesmú v praxi znemožňovať alebo
príliš sťažovať výkon práv poskytnutých spotrebiteľom právom Únie (zásada
efektivity).17
V bode 24. Komisia konštatuje, že v prejednávanej veci ma vnútroštátny súd
pochybnosti o súlade slovenskej právnej úpravy so zásadou efektivity a s článkom 47
Charty. Pokiaľ ide o článok 47 Charty a o zásadu efektivity, Komisia sa sústredí
o zodpovedanie prejudiciálnej otázky vo svetle zásady efektivity, ktorej sa Súdny
dvor hojne venoval vo svojej judikatúre v spotrebiteľských veciach. V tejto súvislosti
Súdny dvor už viackrát pripomenul, že každý prípad, v ktorom sa kladie otázka, či
vnútroštátne procesné ustanovenie vedie k nemožnosti alebo nadmernému sťaženiu
výkonu práva Únie, sa musí skúmať s prihliadnutím na postavenie tohto ustanovenia
v celom konaní, jeho priebeh a jeho osobitosti na rôznych vnútroštátnych súdoch.18
Takisto podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora musí mať spotrebiteľ nárok
na vrátenie bezdôvodného obohatenia, ktoré bolo získané na základe nekalej zmluvnej
podmienky, a to v celom rozsahu:
„61. Z predchádzajúcich úvah vyplýva, že článok 6 ods. 1 smernice 93/13
(ďalej ako „Smernica“)19 sa má vykladať v tom zmysle, že zmluvnú podmienku, ktorá
bola vyhlásená za nekalú, treba v zásade chápať tak, že nikdy neexistovala, takže
nemôže voči spotrebiteľovi vyvolávať účinky. Určenie nekalej povahy tejto podmienky
súdnym rozhodnutím v zásade musí viesť k navráteniu právnej a skutkovej situácie
spotrebiteľa, v ktorej by sa nachádzal, ak by uvedená podmienka neexistovala.
62. Z toho vyplýva, že povinnosť vnútroštátneho súdu neuplatniť nekalú
zmluvnú podmienku, ktorá ukladá zaplatenie súm, ktoré sa preukáže ako
neoprávnené, má v zásade reštitučný účinok, ktorý sa vzťahuje na tieto isté sumy.

Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-49/14, Finanmadrid EFC (ECLI:EU:C:2016:98), bod 40.
Tamtiež, body 43. a 44.
19
„Členské štáty zabezpečia, aby nekalé podmienky použité v zmluvách uzatvorených so spotrebiteľom zo strany
predajcu alebo dodávateľa podľa ich vnútroštátneho práva, neboli záväzné pre spotrebiteľa a aby zmluva bola podľa
týchto podmienok naďalej záväzná pre strany, ak je jej ďalšia existencia možná bez nekalých podmienok.“
17
18
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63. Neexistencia tohto reštitučného účinku by totiž mohla spochybniť
odradzujúci účinok, ktorý článok 6 ods. 1 Smernice v spojení s článkom 7 ods. 1
Smernice20 rozšíril na určenie nekalej povahy podmienok obsiahnutých v zmluvách
uzatvorených so spotrebiteľom zo strany predajcu alebo dodávateľa.
64. Článok 6 ods. 1 Smernice vyžaduje, že členské štáty zabezpečia, aby nekalé
podmienky neboli záväzné pre spotrebiteľov „podľa ich vnútroštátneho práva“...
65. Vnútroštátny právny rámec ochrany, ktorú spotrebiteľom zaručuje
Smernica, však nemôže zmeniť rozsah a v dôsledku toho ani podstatu tejto ochrany
a takisto spochybniť posilnenie účinnosti uvedenej ochrany prijatím jednotlivých
právnych pravidiel týkajúcich sa nekalých podmienok, o čo sa snažil normotvorca
Európskej únie, ako je uvedené aj v deviatom odôvodnení Smernice.
66. Hoci členským štátom v dôsledku toho prislúcha, aby prostredníctvom
svojho vnútroštátneho práva definovali metódy, v rámci ktorých je preukázané
určenie nekalej povahy podmienky obsiahnutej v zmluve, a či konkrétne právne účinky
tohto určenia sú materiálnej povahy, nič to nemení na skutočnosti, že toto určenie
musí umožniť navrátenie právnej a skutkovej situácie, v ktorej by sa spotrebiteľ
nachádzal, ak by táto nekalá podmienka neexistovala, najmä na základe práva
vrátenia výhod, ktoré predajca alebo dodávateľ neoprávnene prijal na základe
uvedenej nekalej podmienky na ujmu spotrebiteľa.“21
Na druhej strane Komisia v bode 27. uvádza, že určenie primeraných
prekluzívnych dôb na podanie žaloby v záujme právnej istoty je zlučiteľné s právom
Únie. Takéto doby totiž nevedú k praktickej nemožnosti alebo nadmernému sťaženiu
výkonu práv priznaných právom Únie.22
V prejednávanej veci nie je sporné, že v zmysle relevantných slovenských
právnych predpisov má spotrebiteľ právo požadovať náhradu bezdôvodného
obohatenia v plnom rozsahu. Otázne však je, či právna úprava premlčacej doby pre
vymáhanie bezdôvodného obohatenia je v súlade so zásadou efektivity.
V bode 32. Komisia zastáva názor, že je povinnosťou vnútroštátneho súdu
vykladať vnútroštátne právo v čo najväčšej možnej miere tak, aby zabezpečil
dosiahnutie cieľov sledovaných právom Únie, konkrétne článku 6 ods. 1 a článku 7
ods. 1 Smernice.
Ďalej konštatuje, že v prejednávanej veci vnútroštátny súd uvádza, že je možné,
aby spotrebiteľ získal späť bezdôvodné obohatenie v desaťročnej objektívnej
20
„Členské štáty zabezpečia, aby v záujme spotrebiteľov a subjektov hospodárskej súťaže existovali primerané
a účinné prostriedky, ktoré by zabránili súvislému uplatňovaniu nekalých podmienok v zmluvách uzatvorených so
spotrebiteľmi zo strany predajcov alebo dodávateľom.“
21
Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-154/15, Gutierrez Naranjo (ECLI:EU:C:2016:980), body 61. až 66.).
22
Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-40/08, Asturcom Telecomunicaciones (ECLI:EU:C:2009:615), bod 41, ako aj
tam citovanú judikatúru.
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premlčacej dobe. Podľa Komisie je zrejmé, že akéto riešenie viac vyhovuje cieľom
Smernice, ako aj zásade efektivity, a preto je potrebné, aby vnútroštátny súd využil
všetky možnosti výkladu vnútroštátneho práva, ktoré sú pre neho dostupné, aby
spotrebiteľ mohol mať k dispozícii desaťročnú objektívnu premlčaciu dobu.
V nadväznosti na to poukazuje Komisia na konštatovanie vnútroštátneho súdu,
že uplatnenie desaťročnej premlčacej lehoty je v zmysle nedávneho rozhodnutia
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky možné iba za podmienky, že spotrebiteľ
dokáže, že veriteľ sa na jeho úkor obohatil úmyselne, a to použitím definície
úmyselného zavinenia analogicky k slovenskému trestnému právu.
Komisia v bode 35. jednoznačne zastáva názor, že takáto situácia, keď na
uplatnenie desaťročnej objektívnej premlčacej doby potrebuje spotrebiteľ preukázať
úmyselné zavinenie veriteľa je v rozpore s právom Únie v oblasti ochrany
spotrebiteľa z viacerých dôvodov:
 podľa článku 3 Smernice sa za nekalú môže považovať iba zmluvná
podmienka, ktorá nebola individuálne dohodnutá, pričom podmienka sa
nepovažuje za individuálne dohodnutú, ak bola navrhnutá vopred a spotrebiteľ
preto nebol schopný ovplyvniť podstatu podmienky, najmä v súvislosti
s predbežne formulovanou štandardnou zmluvou. Z toho vyplýva, že za
existenciu nekalej zmluvnej podmienky je zodpovedný výhradne veriteľ;
spotrebiteľ nemal možnosť túto podmienku ovplyvniť.
 takisto podľa článku 3 Smernice nekalé zmluvné podmienky sú také, ktoré
v rozpore s požiadavkou dobrej viery spôsobia značnú nerovnováhu v právach
a povinnostiach strán, ku škode spotrebiteľa. Šestnáste odôvodnenie uvedenej
smernice v tejto súvislosti uvádza, že požiadavka dobrej viery môže byť
splnená predajcom alebo dodávateľom, keď s inou stranou, ktorej oprávnené
záujmy brali do úvahy, zaobchádzajú čestne a rovnocenne. Súdny dvor
v rozsudku vo veci Aziz uviedol, že „vnútroštátny súd má na tento účel
preveriť, či predajca alebo dodávateľ, ktorý zaobchádza so spotrebiteľom
čestne a rovnocenne, mohol rozumne očakávať, že by tento spotrebiteľ súhlasil
s takouto podmienkou po individuálnom dojednaní.“23 Z toho vyplýva, že
samotná existencia nekalej zmluvnej podmienky predpokladá, že veriteľ
nekonal v dobrej viere.
 aj v súvislosti so smernicou 2008/48 už Súdny dvor rozhodol, že táto bráni takej
vnútroštátnej úprave, podľa ktorej dôkazné bremeno nesplnenia povinností
upravených v článkoch 5 a 8 smernice 1008/48 (poskytnutie informácií pred
uzavretím zmluvy a posúdenie úverovej bonity spotrebiteľa) zaťažuje
spotrebiteľa.24
 dôkazné bremeno spotrebiteľa pre uplatnenie dlhšej premlčacej doby by bolo
v rozpore aj so skutočnosťou, že Súdny dvor tiež rozhodol, že vzhľadom na
povahu a význam verejného záujmu, z ktorého vychádza ochrana spotrebiteľov
zaručená Smernicou, jej článok 6 musí byť považovaný za ustanovenie
23
24

Rozsudok Súdneho dvora vo veci C- 415/11 Mohamed Aziz proti Caixa (ECLI:EU:C:2013:164) bod 69.
Rozsudok Súdneho dvora vo veci C- 449/13 CA Consumer Finance CA (ECLI:EU:C:2014:2464) bod 32.
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rovnocenné s vnútroštátnymi pravidlami, ktoré majú vrámci vnútroštátneho
poriadku silu noriem verejného poriadku.25
Ako to vyplýva z informácií predložených vnútroštátnym súdom, v zmysle
skoršej praxe slovenských súdov, je možné pojem úmyselného bezdôvodného
obohatenia v zmysle § 107 ods. 2 OZ vykladať aj tak, že spotrebiteľ nemusí
dokazovať úmysel veriteľa pri takomto spôsobe bezdôvodného obohatenia. Slovenské
súdy totiž v minulosti vychádzali z toho, že použitie nekalých zmluvných podmienok
nemôže byť dôsledkom iba nedbanlivosti veriteľa. Bezdôvodné obohatenie by bolo
takto možno účinne vymáhať nielen po dobu troch rokov, ale až po dobu desiatich
rokov od jeho vzniku, čo pri zohľadnení právnej istoty viac vyhovuje zásade
efektivity.
3.2.4 Zodpovedanie otázok v bode A.
Komisia zodpovedala prejudiciálne otázky v bode A. tak, že článok 6 ods.
1 a článok 7 ods. 1 Smernice, vykladaný vo svetle zásady efektivity sa má
vykladať v tom zmysle, že mu odporuje taká vnútroštátna úprava, v zmysle
ktorej spotrebiteľ, ktorý uplatňuje svoj nárok na vrátenie bezdôvodného
obohatenia vzniknutého plnením spotrebiteľa na základe nekalej zmluvnej
podmienky, má pre uplatnenie objektívnej premlčacej doby desať rokov od
momentu, keď k bezdôvodnému obohateniu došlo, povinnosť dokázať, že
veriteľ úmyselne porušil práva spotrebiteľa.
ZÁVER
Vnútroštátnemu súdu prislúcha vykladať vnútroštátne právo, ktoré bolo účinné
v čase relevantných skutkových okolností, v čo najväčšej možnej miere bez toho, aby
sa požadoval výklad contra legem, v súlade s právom Únie. Ako z rozoberaného
prípadu, ktorý aktuálne prebieha pred Súdnym dvorom vyplýva, podľa stanoviska
Komisie by bolo contra legem, pokiaľ by mal spotrebiteľ dôkazné bremeno, že veriteľ
úmyselne porušil práva spotrebiteľa v prípade uplatnenia desaťročnej premlčacej
lehoty na vrátenie bezdôvodného obohatenia. Komisia vyčerpávajúco produkovala
argumenty, ktorú už vyplývajú z doposiaľ vzniknutej judikatúry Súdneho dvora,
avšak ich zhrnutie a prejednanie bude v prípade pozitívneho rozhodnutia v zmysle
písomných pripomienok Komisie precedens pri ďalších rozhodovaniach, či už pred
vnútroštátnymi súdmi alebo v konaniach pred Súdnym dvorom.
Súčasne je potrebné uviesť, že aj pri vyššie uvedenom výklade uplatnenia tejto
objektívnej premlčacej lehoty v prospech spotrebiteľa je zohľadnená právna istota
v právnych vzťahoch medzi spotrebiteľom a dodávateľom pri dodržiavaní možnosti
uplatnenia vymáhania bezdôvodného obohatenia po dobu desiatich rokov od jeho
Rozsudok Súdneho dvora vo veci C- 147/16 Karel de Gotte- Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen
(ECLI:EU:C:2018:320) bod 35.
25
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vzniku. Takáto lehota nevedie k praktickej nemožnosti alebo nadmernému sťaženiu
výkonu práv priznaných právom Únie.
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Aplikačné problémy spojené s trestným činom nekalej
likvidácie
Application problems associated with the crime of unfair
liquidation
JUDr. Ján Ferenci

Abstrakt
V príspevku sme sa venovali aplikačným problémom spojeným s trestným činom
nekalej likvidácie, ktorý je súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky
pomerne krátko. Príspevok pozostáva z úvodu, štyroch kapitol a záveru. Pri
vypracovaní tohto príspevku sme použili niektoré hlavné vedecké metódy ako
analýza, syntéza, indukcia a komparácia. Cieľom tohto príspevku je priniesť jeho
čitateľovi prehľad o aplikačných problémoch spojených s trestným činom nekalej
likvidácie, ktoré sú v súčasnosti predmetom odborných diskusií.
Kľúčové slová:
nekalá likvidácia, skutková podstata, biely kôň, Trestný zákon.
Abstract
In the contribution we dealt with the application problems related to the crime of
unfair liquidation, which is a part of the Slovak legal order for relatively short time.
The contribution consists of an introduction, four chapters and a conclusion. In the
process of writing this contribution, we used some of the main scientific methods such
as analysis, synthesis, induction and comparison. The aim of this contribution is to
bring its reader an overview of application problems associated with the crime of
unfair liquidation, which are the subject of professional discussions nowadays.
Key words:
unfair liquidation, subject matter, straw person, Criminal code.
ÚVOD
Novela Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“) – zákon č. 264/2017 Z. z., ktorý menil a dopĺňal
Obchodný zákonník, mala natoľko veľký dosah na oblasť trestného práva, že sa
prostredníctvom nej, okrem iného, s účinnosťou od 08.11.2017 zaviedla do Trestného
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zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších prepisov (ďalej len „Trestný zákon“)
nová skutková podstata trestného činu – nekalá likvidácia podľa ustanovenia § 251b
Trestného zákona. Práve trestnému činu nekalej likvidácie, v kontexte aplikačných
problémov s ním spojených, sa budeme v tomto príspevku venovať.
1

CIEĽ SLEDOVANÝ PRIJATÍM NOVELY OBCHODNÉHO
ZÁKONNÍKA

Úvodom si v stručnosti dovoľujeme zhrnúť základné ciele, ktoré zákonodarca
prijatím predmetnej novely Obchodného zákonníka zamýšľal dosiahnuť.
Dôvodová správa k predmetnej novele uvádza:
„V čl. I sa navrhuje novelizácia Obchodného zákonníka, ktorej cieľom je
zamedziť nepoctivým fúziám obchodných spoločností. Navrhuje sa taktiež posilniť
zodpovednosť štatutárnych orgánov obchodných spoločností, ako aj spoločníkov
obchodných spoločností v prípadoch, v ktorých uskutočňujú úkony poškodzujúce
spoločnosť a precizovať pravidlá pre tvorbu a rozdelenie tzv. iných vlastných zdrojov.
Návrh zákona tak reaguje na aplikačné problémy spojené s reťazovými
zlúčeniami/splynutiami realizovanými s cieľom vyhnúť sa riadnemu plneniu
povinností, či už pri likvidácii spoločností alebo ich úpadku, ako aj na rôzne prístupy
vytvorené praxou pri tvorbe kapitálových fondov, ktorých možnosť tvorby zo zákona
implicitne vyplýva, ale nie je jasne regulovaná.
Sprísnenie povinností štatutárnych orgánov spoločností sa týka najmä prípadov
„faktickej likvidácie“ obchodnej spoločnosti tým, že sa využijú „služby“ tzv. bielych
koní a taktiež prípadov, ak posledný jediný štatutár sa vzdá svojej funkcie a spoločnosť
ostane bez štatutára.
V čl. II sa navrhuje doplnenie Trestného zákona zavedením skutkovej podstaty
nového trestného činu – nekalá likvidácia, ktorý má postihovať tzv. biele kone, ako aj
osoby participujúce na prevádzaní majetkovej účasti na právnických osobách na biele
kone.“1
Zákonodarca prijatím predmetnej novely sledoval riešenie problémov, ktoré
citeľne zaťažujú podnikateľské prostredie v Slovenskej republike. Negatívnymi
javmi, prítomnými v podnikateľskej sfére, boli často využívané fúzie na vyhýbanie sa
riadnemu plneniu povinností, resp. obchádzaniu ukončenia podnikania štandardnými
postupmi – napr. zrušením obchodnej spoločnosti s likvidáciou. Využívanie tzv.
bielych koní (či už v pozícii štatutárnych orgánov alebo spoločníkov) narúša riadne
fungovanie trhu a výkon verejnej správy nielen v oblasti správy daní.

K uvedenému bližšie pozri dôvodovú správu k zákonu č. 264/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

1
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Cieľom sledovaným prijatím predmetnej novely bolo zamedzenie nepoctivým
fúziám obchodných spoločností, riešenie využívania tzv. bielych koní a posilnenie
zodpovednosti štatutárnych orgánov a spoločníkov obchodných spoločností.
Výsledným stavom prijatia a aplikácie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu
zákona tak malo byť zlepšenie podnikateľského prostredia v Slovenskej republike
v dôsledku účinného zabránenia a zamedzenia vzniku negatívnych javov, ktoré
predstavujú prekážku pre riadne a poctivé podnikanie v Slovenskej republike
a vytvárajú priestor pre poškodovanie veriteľov.
2

ZÁKLADNÉ SKUTKOVÉ PODSTATY TRESTNÉHO ČINU
NEKALEJ LIKVIDÁCIE

V bežnom obchodnom (podnikateľskom) styku nezriedka nastáva situácia,
kedy v orgánoch obchodnej spoločnosti zrazu figurujú neznáme fyzické osoby
(častokrát sa jedná o bezdomovcov, cudzích štátnych príslušníkov a pod.). Práve tieto
osoby, tzv. biele kone, rovnako ako osoby zúčastňujúce sa na konaní v súvislosti
s prevádzaním majetkovej účasti na právnických osobách na biele kone, majú byť
postihované normami trestného práva prostredníctvom skutkovej podstaty trestného
činu nekalej likvidácie.
Podľa ustanovenia § 251b Trestného zákona:
„(1) Kto v úmysle zmariť riešenie ukončenia podnikania likvidáciou vyhľadá
alebo sprostredkuje inú osobu, ktorá len prepožičiava svoje meno a priezvisko a svoju
totožnosť k prevzatiu práv a povinností, ktoré nemá skutočný záujem vykonávať, na
účel prevodu účasti na právnickej osobe na takúto osobu alebo na účel ustanovenia
takejto osoby ako štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu právnickej
osoby, potrestá sa odňatím slobody až na päť rokov.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá ten, kto v úmysle zmariť riešenie
ukončenia podnikania likvidáciou prevedie účasť na právnickej osobe na osobu, ktorá
len prepožičiava svoje meno a priezvisko a svoju totožnosť k prevzatiu práv a
povinností, ktoré nemá skutočný záujem vykonávať.
(3) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá ten, kto prepožičia svoje meno a
priezvisko a svoju totožnosť na účel prevodu účasti na právnickej osobe alebo na účel
ustanovenia ako štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu právnickej
osoby, hoci nemá skutočný záujem o účasť na právnickej osobe alebo o pôsobenie ako
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu právnickej osoby, a mal a mohol
vedieť, že ten, kto na neho previedol účasť na právnickej osobe alebo ho ustanovil ako
štatutárny orgán alebo člena štatutárneho orgánu právnickej osoby, mal úmysel
zmariť riešenie ukončenia podnikania právnickej osoby likvidáciou.“
Ďalšie odseky 4, 5 a 6 citovaného ustanovenia § 251b Trestného zákona
zakotvujú kvalifikované skutkové podstaty trestného činu nekalej likvidácie
s ohľadom na spôsob spáchania trestného činu a výšku spôsobenej škody. Ak sa však
111

bližšie pozrieme na vyššie citované prvé tri odseky tohto ustanovenia, ktoré upravujú
základné skutkové podstaty trestného činu nekalej likvidácie, môžeme vidieť, že
zákonodarca týmito ustanoveniami postihuje tri skupiny rôznych konaní (objektívna
stránka skutkovej podstaty trestného činu nekalej likvidácie), a to konkrétne:
1) vyhľadanie alebo sprostredkovanie nekalej likvidácie právnickej osoby (§251b
ods. 1 Trestného zákona);
2) prevod majetkovej účasti na právnickej osobe na tzv. bieleho koňa (§ 251b ods.
2 Trestného zákona);
3) vykonávanie činnosti tzv. bieleho koňa (§ 251b ods. 3 Trestného zákona).
3

APLIKAČNÉ PROBLÉMY POUŽITIA TRESTNÉHO ČINU
NEKALEJ LIKVIDÁCIE Z HĽADISKA SUBJEKTÍVNEJ
STRÁNKY SKUTKOVEJ PODSTATY

Po vyššie spomenutej objektívnej stránke skutkovej podstaty trestného činu
nekalej likvidácie, medzi ďalšie obligatórne znaky skutkovej podstaty patrí subjekt,
subjektívna stránka a objekt. Pre účely identifikácie problémov, ktoré sú v súvislosti
s aplikáciou trestného činu nekalej likvidácie v právnej praxi prítomné, sa ďalej
budeme venovať jednému z ostávajúcich obligatórnych znakov skutkovej podstaty
trestného činu nekalej likvidácie, a to subjektívnej stránke (zavineniu).
Všetky tri základné skutkové podstaty trestného činu nekalej likvidácie
obsahujú prvok zavinenia vyjadrený formuláciou „v úmysle zmariť riešenie ukončenia
podnikania likvidáciou“. Ide o špecifický, konkrétny úmysel zmariť riešenie
ukončenia podnikania likvidáciou. Ak v konkrétnom prípade nebude tento špecifický
úmysel preukázaný, nebude možné osoby, ktorých postihnutie normami trestného
práva je zamýšľané, postihnúť prostredníctvom tohto trestného činu.
Skutková podstata trestného činu nekalej likvidácie je z hľadiska jej vyjadrenia
v Trestnom zákone tzv. blanketovou skutkovou podstatou. Odkazuje na právnu normu
iného odvetvia, Obchodného zákonníka, a to vo vzťahu k vymedzeniu pojmu
„likvidácia“. Likvidácia ako taká predchádza zániku tzv. bonitných obchodných
spoločností, t. j. spoločností, ktoré majú po ich zrušení dostatok majetku na
vysporiadanie záväzkov. Ak spoločnosť nemá dostatok majetku na úhradu svojich
záväzkov alebo je v úpadku, nemôže vstúpiť do likvidácie.2
Prvý aplikačný problém použitia trestného činu nekalej likvidácie súvisí práve
s podstatou likvidácie ako takej. V praxi sa najčastejšie stretávame so situáciou, kedy
páchateľ na bieleho koňa prevedie majetkovú účasť v obchodnej spoločnosti, ktorá
nemá dostatok majetku na vysporiadanie jej záväzkov. Jedná sa o spoločnosti, z ktorej
páchateľ tzv. vybral všetok majetok a tieto ostali bez majetkovej hodnoty. Ak sa však
2

MICHAĽOV, L. Trestný čin nekalej likvidácie (aj v kontexte postavenia veriteľa - poškodeného) In: 1. Košické dni
trestného práva : perspektívy vývoja európskeho trestného práva : zborník vedeckých príspevkov z interdisciplinárnej
celoštátnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
2018
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vrátime k podstate likvidácie, je zrejmé, že v prípade majetkovo prázdnych
obchodných spoločností likvidáciu nie je možné uskutočniť. Zjednodušene povedané,
bez majetku niet likvidácie.3
Ak páchateľ na bieleho koňa prevedie majetkovú účasť v obchodnej
spoločnosti, ktorá nemá dostatok majetku na vysporiadanie záväzkov (v praxi
páchateľ pred týmto úkonom prevedie všetok majetok zrušovanej spoločnosti na svoju
inú, fungujúcu spoločnosť), nemôžeme hovoriť o úmysle zmariť riešenie ukončenia
podnikania likvidáciou, nakoľko likvidácia v tomto prípade neprichádza do úvahy.
Ako uvádza P. Šamko, v takejto situácii účel zmarenia likvidácie nie je zmarený tým,
že sa majetková účasť na spoločnosti prevádza na bieleho koňa, ale tým, že ešte pred
týmto úkonom páchateľ vybral zo spoločnosti všetok majetok odôvodňujúci jej
likvidáciu. Zmarenie účelu likvidácie je tak v príčinnej súvislosti s odstránením
majetku zo spoločnosti, a nie v príčinnej súvislosti s prevodom majetkovo
vyprázdnenej spoločnosti na bieleho koňa.4 Z uvedeného dôvodu nemôže byť
naplnená základná skutková podstata trestného činu nekalej likvidácie a páchateľ
nemôže byť postihnutý v intenciách tohto trestného činu.
Pôsobenie tzv. bielych koní v obchodných spoločnostiach možno v praxi
postihnúť v rovine trestného práva inými, už skôr existujúcimi skutkovými
podstatami trestných činov (trestný čin poškodzovanie veriteľa, daňové trestné činy,
trestný čin skresľovania hospodárskej a účtovnej evidencie a pod.), či už vo forme
spolupáchateľstva alebo účastníctva.5 Preto zakotvenie skutkovej podstaty trestného
činu nekalej likvidácie do Trestného zákona možno v kontexte vyššie uvedeného
zhodnotiť ako nadbytočné a míňajúce sa sledovanému cieľu. Zakotvenie tohto
trestného činu do Trestného zákona nekorešponduje jednej zo základných zásad
trestného práva – subsidiarite trestnej represie, ktorá je sformulovaná do princípu
ultima ratio.
4

APLIKAČNÉ PROBLÉMY SPOJENÉ S PREPOŽIČANÍM
MENA, PRIEZVISKA A TOTOŽNOSTI PRI TRESTNOM ČINE
NEKALEJ LIKVIDÁCIE

Zákonodarca prostredníctvom predmetnej novely nezaviedol do právneho
poriadku legálnu definíciu osoby v aplikačnej praxi označovanej pojmom „biely kôň“,
hoci samotná dôvodová správa k návrhu zákona tento pojem používa. Už samotná
absencia legálnej definície tohto pojmu môže v praxi vyvolávať viaceré aplikačné
problémy.

3
Pri trestnom čine nekalej likvidácie bude predmetom dokazovania aj skutočnosť, či boli splnené podmienky na
zrušenie spoločnosti s likvidáciou.
4
ŠAMKO, P. Trestné činy poškodzujúce veriteľov. Bratislava: Wolters Kluwer SR s. r. o., 2019. 378 s.
5
Právna veta z uznesenia Městského soudu v Praze zo dňa 06.05.2015, sp. zn. 5 To 159/2015: „Spolupůsobení toho,
kdo svou totožnost a své jméno propůjčí k převzetí práv a povinností, které ve skutečnosti nechce autenticky vykonávat,
resp. je vědomě vykonává v roli dobrovolné loutky, je trestné, pokud dojde k poruchovému jednání, jež naplňuje
skutkovou podstatu nějakého majetkového či hospodářského trestného činu.“
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Všetky tri základné skutkové podstaty trestného činu nekalej likvidácie
obsahujú jeden a ten istý základ pre postih takýchto konaní normami trestného práva
– prepožičanie mena a priezviska a totožnosti za účelom nekalej likvidácie právnickej
osoby. Z uvedeného vyplýva, že bielym koňom tak môže byť jedine a výlučne len
fyzická osoba, ktorá prepožičiava svoje meno, priezvisko a totožnosť k prevzatiu práv
a povinností, ktoré nemá skutočný záujem vykonávať. Uvedenou formuláciou
zákonodarca opomenul situáciu, keby v úmysle zmariť riešenie ukončenia podnikania
likvidáciou došlo k prepožičaniu mena (obchodného mena resp. názvu) a totožnosti
právnickou osobou, inak povedané, keby úmysel zmariť riešenie ukončenia
podnikania likvidáciou bol realizovaný prostredníctvom bieleho koňa – právnickej
osoby.
Ako uvádza dôvodová správa k predmetnej novele, páchateľom trestného činu
nekalej likvidácie podľa ustanovenia § 251b Trestného zákona môže byť ktorákoľvek
fyzická osoba, ktorá je trestne zodpovedná.
Ako sme uviedli vyššie, v praxi najčastejšie nastáva situácia, kedy pozíciu
bieleho koňa zastávajú fyzické osoby ako bezdomovci alebo cudzí štátni príslušníci,
teda fyzické osoby. Nie je však vylúčené, žeby uvedený úmysel pri naplnení ostatných
obligatórnych znakov skutkovej podstaty trestného činu nekalej likvidácie, bol
sledovaný prepožičaním mena a totožnosti právnickej osoby.
Zákonodarca zúžením nepriamej definície bieleho koňa v Trestnom zákone ako
osoby, ktorá prepožičiava svoje meno, priezvisko a totožnosť – teda na fyzickú osobu,
vylúčil z možnosti trestnoprávneho postihu páchateľov, ktorí sa dopúšťajú takého
konania prostredníctvom právnickej osoby. O trestný čin nekalej likvidácie podľa
ustanovenia § 251b Trestného zákona nebol rozšírený výpočet trestných činov
obsiahnutý v ustanovení § 3 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti
právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, hoci z povahy veci nemožno vylúčiť, že sa nekalej likvidácie môže
dopustiť aj právnická osoba.
ZÁVER
Záverom si dovoľujeme zhrnúť dôvody, pre ktoré nemožno považovať krok
zákonodarcu zaviesť do právneho poriadku Slovenskej republiky novú skutkovú
podstatu trestného činu – nekalá likvidácia, za najideálnejšie riešenie situácie spojenej
s aktivitou tzv. bielych koní v podnikateľskom prostredí.
Prvý aplikačný problém v súvislosti s trestným činom nekalej likvidácie, je
spojený so subjektívnou stránkou skutkovej podstaty tohto trestného činu (zavinenie).
V uvedenom prípade ide o špecifický, konkrétny úmysel zmariť riešenie ukončenia
podnikania likvidáciou. Ak v konkrétnom prípade nebude tento špecifický úmysel
preukázaný, nebude možné osoby, ktorých postihnutie normami trestného práva je
zamýšľané, postihnúť prostredníctvom tohto trestného činu. Ako sme uviedli vyššie
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v texte, pri trestnom čine nekalej likvidácie bude predmetom dokazovania aj samotná
skutočnosť, či boli splnené podmienky na zrušenie spoločnosti s likvidáciou.
Druhý aplikačný problém v súvislosti s trestným činom nekalej likvidácie, je
spojený s prepožičaním mena a priezviska a totožnosti za účelom nekalej likvidácie
právnickej osoby. Ako sme rozobrali vyššie v texte, bielym koňom v zmysle
skutkovej podstaty trestného činu nekalej likvidácie môže byť jedine a výlučne len
fyzická osoba, ktorá prepožičiava svoje meno, priezvisko a totožnosť k prevzatiu práv
a povinností, ktoré nemá skutočný záujem vykonávať. Zákonodarca vylúčil
z možnosti trestnoprávneho postihu páchateľov, ktorí sa dopúšťajú takého konania
prostredníctvom právnickej osoby.
Ak by sme aj opomenuli tieto aplikačné problémy s vecou spojené, za dôležitý
a rozhodujúci záver o nadbytočnosti zakotvenia tohto trestného činu do Trestného
zákona považujeme nekorešpondovanie jednej zo základných zásad trestného práva –
princípu ultima ratio. Ide o princíp, ktorý charakterizuje trestné právo ako krajný
prostriedok úpravy spoločenských vzťahov vtedy, keď všetky iné, miernejšie
prostriedky sa míňajú účinku. Uvedené platí aj v prípade, ak trestnú represiu možno
vo vzťahu k predmetným konaniam účinne dosiahnuť cez iné, už existujúce skutkové
podstaty trestných činov. A práve to je prípad trestného činu nekalej likvidácie podľa
ustanovenia § 251b Trestného zákona.
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Odborná činnosť a zodpovednosť správcu úpadcu
Professional activities and responsibilities of the debtor´s
trustee
JUDr. Júlia Floreková

Abstrakt
V predkladanom príspevku je pozornosť venovaná nielen postaveniu správcu
v našom právnom poriadku, ale aj jeho odbornej činnosti a jednotlivým zákonným
povinnostiam pri výkone jeho funkcie. Okrem iného je venovaný príspevok aj
zodpovednosti správcu za škodu pri výkone funkcie a následne autorka predkladá dve
vybrané zodpovednosti správcu za škodu pri výkone správcovskej činnosti. Posledná
kapitola predkladaného príspevku sa zaoberá komparáciou našej súčasnej právnej
úpravy postavenia správcu so súčasnou právnou úpravou postavenia správcu v Českej
republiky.
Kľúčové slová:
Správca. Funkcia. Konkurzné konanie. Zodpovednosť za škodu.
Abstract
In this article we focus on the position of a trustee as defined by law, as well as their
professional activity and specific legal obligations while carrying out their duties. We
will also be looking at how and when a trustee is liable for damages during the
exercise of their function and the author proposes two examples of a trustee’s liability
in said situation. The final chapter of the article compares our current legislation
regarding trustees with the legislation currently in effect in the Czech Republic.
Key words:
Trustee. Function. Bankruptcy proceedings. Liability for damages.
ÚVOD
Nasledujúci príspevok bude venovaný dôležitému subjektu konkurzného
konania, ktorý má osobitné procesné postavenie. Podľa názoru autorky ide o subjekt,
ktorý má v konkurznom konaní najdôležitejšie postavenie vôbec. Nasledujúci
príspevok sa preto autorka rozhodla venovať správcovi dlžníka, resp. správcovi
úpadcu, a jeho zodpovednosti pri výkone jeho funkcie.
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Na úvod je potrebné poznamenať, že správca má veľmi špecifické postavenie
vo vzťahu k úpadcovi. Správca je oprávnený nakladať s majetkom úpadcu, ktorý patrí
do konkurznej podstaty, ako aj majetku tretích osôb, ktorý podlieha konkurzu, vrátane
speňaženia tohto majetku, dokonca koná v mene a na účet úpadcu, avšak nemožno ho
považovať za zástupcu úpadcu.1Autorka však zastáva názor, že hoc správca pri
výkone funkcie nie je zástupcom úpadcu, procesné postavenie, odborná činnosť
a zákonná úprava nasvedčuje tomu, že môžeme hovoriť o osobitnom zastúpení podľa
osobitného právneho predpisu.
Správcu úpadcu v konkurznom konaní ustanovuje príslušný konkurzný súd
uznesením. Správcom môže byť len osoba, ktorá spĺňa zákonom stanovené
predpoklady, zloží náročnú správcovskú skúšku a následne je zapísaná v zozname
správcov, ktorý vedie ministerstvo spravodlivosti.2 Predmetné uznesenie o ustanovení
správcu zverejňuje príslušný súd v Obchodnom vestníku. Osobitne sa uznesenie
o vyhlásení konkurzu a ustanovení správcu doručuje dotknutému správcovi.3
Správca úpadcu, fyzická alebo právnická osoba, je buď ustanovený súdom
v konkrétnom prípade prostredníctvom náhodného výberu pomocou technických
a programových prostriedkov schválených ministerstvom, alebo je volený na schôdzi
veriteľov. Takto ustanovený, resp. zvolený správca, vykonáva svoju funkciu od
vyhlásenia konkurzu až do zrušenia konkurzu, resp. až do zániku funkcie z iných
zákonom stanovených dôvodov (napr. odvolanie správcu).4
Vzhľadom k tomu, že autorka sa s vybranou problematikou stretáva
dennodenne, dovolí si konštatovať, že je potrebné ku každému jednotlivému,
pridelenému konkurznému konaniu pristupovať zodpovedne, svedomito, čestne,
precízne, pretože každé jedno konanie je osobité, časovo náročné a je potrebné, aby
ustanovený, resp. zvolený správca, pristupoval ku každému pridelenému
konkurznému konaniu s osobitnou a odbornou starostlivosťou a zodpovednosťou, čo
v konečnom dôsledku vyplýva pri jeho výkone funkcie aj z osobitných právnych
predpisov.
1

ODBORNÁ ČINNOSŤ SPRÁVCU

Podľa ust. § 40 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií
(ďalej len „ZKR“): „Správca počas konkurzu vykonáva správu majetku
podliehajúceho konkurzu, speňažuje majetok podliehajúci konkurzu a z výťažku zo
speňaženia tohto majetku v súlade s týmto zákonom uspokojuje veriteľov úpadcu a

1
ĎURICA, M. : Konkurzné právo na Slovensku a v Európskej únií. 3. vydanie. Bratislava: EUROKÓDEX s .r. o.,
2012, s. 279.
2
Dostupné informácie na: https://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Zoznamy-vedene-MS-SR/Zoznam-spr
avcov.aspx
3
POSPÍŠIL, B. Zákon o konkurze a reštrukturalizácií. Bratislava: Poradca podnikateľa, 2005, s. 166.
4
ĎURICA, M. : Konkurzné právo na Slovensku a v Európskej únií. 3. vydanie. Bratislava: EUROKÓDEX s .r. o.,
2012, s. 415.
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vykonáva aj ďalšie práva a povinnosti v priebehu konkurzu v súlade s týmto
zákonom.“. 5
Spomínanú náročnú činnosť je možné podľa názoru autorky rozlišovať
v jednotlivých štádiách samotného konania, napr. pri zisťovaní majetku, ktorý patrí
do konkurznej podstaty, pri vyhotovovaní súpisu (všeobecnej, oddelenej podstaty),
pri zisťovaní a popieraní prihlásených pohľadávok dotknutých veriteľov, pri
speňažovaní majetku a v neposlednom rade častokrát aj pri nespočetnom množstve
prebiehajúcich súdnych konaní, ktoré sa týkajú majetku podliehajúceho konkurzu.
„Činnosť správcu má predovšetkým smerovať k naplneniu konečného cieľa
konkurzu, ktorým je speňaženie majetku patriaceho do podstaty a pomerné
uspokojenie pohľadávok konkurzných veriteľov, pričom pri výkone svojej funkcie je
správca povinný postupovať s odbornou starostlivosťou. To však neznamená, že pri
výkone funkcie správca robí len úkony, ktoré sú priamo úkonmi speňaženia. Úlohou
správcu je, okrem speňaženia majetku, aj správa majetku, ktorý patrí do konkurznej
podstaty.
Správca
preto
musí
robiť
značné
množstvo procesných a hmotnoprávnych úkonov, ktoré nie sú bezprostrednými
úkonmi speňaženia a so speňažením len súvisia tým, že vytvárajú podmienky na
speňaženie, alebo ich zlepšujú. Medzi takéto úkony správcu konkurznej podstaty
patria aj úkony, týkajúce sa správy a zabezpečenia majetku úpadcu.“.6
Ak hovoríme o štádiách konkurzného konania veľmi dôležitým ustanovením
v štádiu zisťovania majetku podliehajúceho konkurzu je nepochybne ust. § 74 a 75
ZKR, prostredníctvom ktorých zákon ukladá povinnosť úpadcovi a tretím osobám
poskytnúť správcovi ním požadovanú súčinnosť.7 Z vybraného ust. § 74 ZKR
uvádzame, že úpadca je povinný poskytnúť správcovi všetky požadované vysvetlenia
vo forme a v lehote určenej správcom. Z praxe môžeme konštatovať, že spravidla ide
o pätnásť dní odo dňa doručenia výzvy, v prípade, ak by sa jednalo o opakovanú
výzvu, v takomto prípade je pochopiteľne lehota kratšia. Poskytovať súčinnosť má
rovnako štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu úpadcu, prokurista úpadcu,
odborný zástupca zodpovedný za podnikanie, nútený správca úpadcu, likvidátor
úpadcu, zákonný zástupca úpadcu. Zároveň platí, že v prípade, ak osoby neposkytnú
správcovi ním požadovanú súčinnosť, na návrh správcu ich súd vyzve, aby správcovi
požadovanú súčinnosť poskytli v lehote siedmich dní od doručenia výzvy s poučením
o možnosti ich predvedenia alebo uloženia pokuty.8
Rovnako je veľmi dôležité ust. § 75 ZKR, ktoré vymedzuje, ktoré tretie osoby
sú správcovi povinné poskytnúť súčinnosť a v akom rozsahu. Ako príklad si môžeme
uviesť poisťovne, ktoré sú povinné správcovi oznámiť výplaty poistných plnení,
banky a pobočky zahraničných bánk, ktoré sú povinné písomne na základe žiadosti
o poskytnutie súčinnosť oznámiť čísla účtov úpadcu, stav a zmeny účtu, prípadne
§ 40 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií
Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 04.08.2010, č.k. 2 Ndbo 36/2010
7
Pozri ust. § 74 a 75 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií
8
ust. § 74 ods. 1, 2 a 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií
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informácie o úschove cenných papierov a vkladných knižkách.9 Dôležité je
podotknúť, že kým tretie osoby (súdy, štátne orgány, poisťovne, policajný zbor,
orgány územnej samosprávy a pod.) poskytujú písomné informácie na požiadanie
a bez povinných poplatkov, banky za poskytnutú súčinnosť žiadajú uhradiť bankový
poplatok, a tak sa nastoľuje položiť si otázku, či by nebolo vhodné, aby v prípadoch
lustrovania majetku úpadcu, nemal byť správca oslobodený od platenia takýchto
bankových poplatkov, a to aj z toho dôvodu, že častokrát pri pridelenom konkurznom
konaní správca úpadcu nevie, či úpadca disponuje majetkom, ktorý by pokryl aj takéto
nevyhnutné výdavky.
1.1

Konanie s odbornou starostlivosťou

„Správa je povinný vykonávať správcovskú činnosť čestne, zodpovedne
a svedomito, správca je povinný dohliadať na čestnosť, zodpovednosť a svedomitosť
konania svojich zamestnancov, ako aj osôb, ktoré poveril vykonaním jednotlivých
úkonov správcovskej činnosti.“.10
Správca je rovnako povinný vykonávať správcovskú činnosť s odbornou
starostlivosťou, s využitím všetkých svojich skúseností a odborných vedomostí.
Správca, a toto zdôrazňujeme, je povinný vykonávať správcovskú činnosť bez
zbytočných prieťahov.11
Konanie s odbornou starostlivosťou pritom môžeme definovať ako konanie
správcu, pri ktorom správca využíva všetky svoje získané znalosti, skúsenosti
a odborné vedomosti. Odbornú starostlivosť nachádzame upravenú nielen v zákone č.
8/2005 Z.z. o správcoch, ale rovnako aj v ust. § 7 ZKR. 12
„Konaním s odbornou starostlivosťou sa na účely tohto zákona rozumie
konanie so starostlivosťou primeranou funkcii alebo postaveniu konajúcej osoby po
zohľadnení všetkých dostupných informácií, ktoré sa týkajú alebo môžu mať vplyv na
jej konanie.“.13
Konanie s odbornou starostlivosťou je veľmi často používané v súvislosti so
zodpovednosťou správcu, ale aj iných osôb, za vzniknutú alebo spôsobenú škodu.
Konanie s odbornou starostlivosťou sa podľa ustanovení ZKR rozumie konanie so
starostlivosťou primeranou funkcii alebo postaveniu konajúcej osoby po zohľadnení
všetkých dostupných informácií, ktoré sa týkajú alebo môžu mať vplyv na jej
konanie.14 Konaním s odbornou starostlivosťou treba rozumieť tak aktívne konanie,
teda vykonávanie určitých úkonov, ako aj pasívne konanie, teda zdržanie sa
ust. § 75 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií
ust. § 3 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch
ĎURICA, M. : Konkurzné právo na Slovensku a v Európskej únií. 3. vydanie. Bratislava: EUROKÓDEX s .r. o.,
2012, s. 191.
12
Pozri § 7 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií
13
§ 7 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií
14
ŠTOFKOVÁ, P.: Postavenie správcu v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní. Bratislava: IURA EDITION,
spol. s. r. o., 2012, s. 134 - 136.
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vykonávania určitých úkonov. Preto zanedbanie si svojich povinností tým, že sa
nekonalo vtedy, keď sa podľa odbornej starostlivosťou konať malo, znamená, že sa
s odbornou starostlivosťou nekonalo.15
To, aby sa konalo s odbornou starostlivosťou, v prvom rade vyžaduje, aby si
konajúca osoba zaobstarala všetky dostupné informácie, ktoré sa týkajú alebo môžu
mať vplyv na konanie. V druhom rade si vyžaduje, aby konajúca osoba tieto
informácie so starostlivosťou primeranou jej funkcii alebo postaveniu vyhodnotila
a podľa toho aj konala.16
2

ZODPOVEDNOSŤ SPRÁVCU

Vyššie uvedené povinnosti správcu sú úzko späté so zodpovednosťou správcu,
správca zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil pri výkone správcovskej činnosti. Na
zodpovednosť za škodu sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, ZKR
a zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch. Predpokladmi zodpovednosti za škodu sú vznik
škody, výkon správcovskej funkcie a príčinná súvislosť medzi vznikom škody
a výkonom funkcie.
„Každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti.“.17
„Zodpovednosti sa zbaví ten, kto preukáže, že škodu nezavinil.“.18
Horecitované ustanovenia Občianskeho zákonníka predstavujú subjektívnu
zodpovednosť, zavinenie povinného sa prezumuje. Zodpovednosti za škodu sa zbaví
povinný, ak preukáže, že takúto škodu nezavinil.
Zodpovednosť za škodu, podľa zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch, predstavuje
objektívnu zodpovednosť, nakoľko správca zodpovedá za škodu bez ohľadu na
zavinenie. Správca za škodu nezodpovedá len vtedy, ak preukáže, že nemohol ani pri
vynaložení všetkého úsilia, ktoré bolo možné od neho dôvodne očakávať, škode
zabrániť. Ustanovenia Občianskeho zákonníka sa aplikujú na zodpovednosť správcu
za škodu najmä pri spôsobe a rozsahu náhrady škody.19
V súvislosti s výkonom správcovskej činnosti škoda môže vzniknúť najmä
dotknutým veriteľom a úpadcovi, a častokrát aj tretím osobám. Veľmi dôležité pri
rozberanej problematike je dodať, že správca zodpovedá aj za škodu, ktorú pri výkone
činnosti spôsobí jeho zamestnanec, prípadne poverená osoba, vykonávaním
jednotlivých úkonov správcovskej činnosti. Následne správca, ktorý poškodenému

ĎURICA, M. Zákon o konkurze a reštrukturalizácií. Komentár. 3. vydanie. Praha: C. H. Beck. 2019, s. 29.
POSPÍŠIL, B. Zákon o konkurze a reštrukturalizácií. Bratislava: Poradca podnikateľa, 2005, s. 14.
16
Tamtiež
17
§ 420 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
18
§ 420 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
19
ĎURICA, M. : Konkurzné právo na Slovensku a v Európskej únií. 3. vydanie. Bratislava: EUROKÓDEX s .r. o.,
2012, s. 308 – 309.
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škodu nahradí je oprávnený vymáhať ju od zamestnanca alebo poverenej osoby.20
Takáto zodpovednosť sa posudzuje podľa ustanovení zákona č. 311/2001 Z.z.
Zákonníka práce, ktorým sa riadi vzťah správcu a zamestnanca alebo poverenej
osoby.21
Jednotlivé zákonom vymedzené povinnosti a s tým spojená činnosť správcu
naznačuje tak, ako už bolo vyššie uvedené, aká zodpovednosť za škodu pri výkone
správcovskej činnosti prichádza do úvahy. Je to najmä zodpovednosť správcu za
škodu pri súpise majetku, pri zisťovaní a popieraní pohľadávok, pri správe
a speňažovaní majetku, zodpovednosť správcu za neuspokojenie pohľadávok proti
podstate, zodpovednosť správcu za náklady konkurzného konania, zodpovednosť
správcu za prevádzkovanie podniku, zodpovednosť správcu za predaj podniku tretej
osobe, zodpovednosť správcu za dĺžku konania. Nakoľko týchto zodpovedností tak,
ako sme uviedli, je niekoľko a nie je priestor venovať sa osobitne každej, rozhodli
sme sa načrtnúť vybrané v nasledovnej časti.22
2.1

Zodpovednosť správcu pri súpise majetku

Jednou zo základných povinnosti správcu je vyhotoviť súpis majetku, a to
v lehote šesťdesiatich dní od vyhlásenia konkurzu.23 Súpis majetku predstavuje preto
listinu oprávňujúcu správcu speňažiť spísaný majetok, a následne po speňažení
uspokojiť pomerne prihlásených veriteľov.24 Uspokojenie veriteľov v konkurznom
konaní je jednou zo základných a najdôležitejších funkcií vôbec.
Vzhľadom k uvedenej povinnosti správcu úpadcu môžeme hovoriť, že pri
takejto činnosti môže vzniknúť škoda úpadcovi, dotknutým veriteľom
a v neposlednom rade aj tretím osobám. Dotknutým veriteľom môže vzniknúť škoda
najmä vtedy, ak správca nezapíše do súpisu majetok, ktorý tam ex lege patrí.
Samozrejme platí, že ak správca náležite nezistí majetok, ktorý patrí do konkurznej
podstaty, prípadne nevykoná potrebné úkony na spísanie majetku a reálne aj na jeho
získanie, spôsobuje veriteľom škodu tým, že uspokojenie dotknutým veriteľom bude
nižšie, než aké by ex lege malo byť.25
Škoda môže vzniknúť, ako sme už uviedli, aj tretím osobám. Je to najmä
v prípadoch, ak správca do súpisu majetku zapíše majetok, ktorý nepatrí do
konkurznej podstaty úpadcu. Nastoľuje sa nám položiť otázku, kedy správca plní
príkaz zákona a zapisuje aj majetok tretích osôb, ktorý do súpisu môže patriť a kedy
svoje postavenie zneužíva. Zapísanie majetku do súpisu má také právne dôsledky, že
ĎURICA, M. : Konkurzné právo na Slovensku a v Európskej únií. 3. vydanie. Bratislava: EUROKÓDEX s .r. o.,
2012, s. 310.
21
Pozri zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce
22
Pre obšírnejší výklad pozri ĎURICA, M. : Konkurzné právo na Slovensku a v Európskej únií. 3. vydanie. Bratislava:
EUROKÓDEX s .r. o., 2012, s.308-323.
23
§ 76 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií
24
§ 76 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií
25
ĎURICA, M. : Konkurzné právo na Slovensku a v Európskej únií. 3. vydanie. Bratislava: EUROKÓDEX s .r. o.,
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iná osoba, ako správca, nesmie, majetok previesť, dlhodobo prenajať, zriadiť na ňom
právo k cudzej veci alebo inak zmenšiť jeho hodnotu alebo likviditu. Správcovia
využívajú a podľa skúsenosti z aplikačnej praxe aj zneužívajú toto ustanovenie, keď
pri akýchkoľvek indíciách o spornosti nadobudnutia majetku zapisujú majetok tretích
osôb do súpisu. Tretia osoba je síce chránená proti speňaženiu sporného majetku,
pretože kým je majetok zapísaný do súpisu s poznámkou o spornom zápise alebo kým
sa vedie súdne konanie o vylúčenie tohto majetku zo súpisu, správca nie je oprávnený
speňažiť majetok, ibaže išlo o majetok, ktorému by bezprostredne hrozila skaza,
zničenie alebo iným podstatným spôsobom znehodnotenie.26 Z uvedeného však
vyplýva, že tretia osoba je zbavená akejkoľvek možnosti s majetkom disponovať
a výrazne je obmedzená aj v možnosti jeho využívania. Pri dlhotrvajúcom súdnom
spore o vylúčenie majetku tretej osoby zo súpisu môže byť ujma tretej osoby značná.
Pokiaľ by však tretia osoba bola v súdnom konaní o vylúčenie majetku napokon
úspešná, môže si uplatniť na náhradu škody, ktorá jej vznikla v dôsledku zápisu
majetku do súpisu. Napokon na záver môžeme konštatovať, že žaloby o vylúčenie
majetku sú jedným z najčastejších podávaných žalôb v konkurznom konaní.27
„Vylučovaciu žalobu je treba odlišovať od žaloby na určenie vlastníckeho
práva. Zapísanie určitého majetku do súpisu konkurznej podstaty umožňuje správcovi
nakladať s takýmto majetkom podliehajúcim konkurzu a následne ho speňažovať.
Právnym prostriedkom ochrany inej osoby (spravidla vlastníka) proti neoprávnenému
zahrnutiu takéhoto majetku do súpisu konkurznej podstaty je práve vylučovacia
(excindačná) žaloba. Rozhodnutie súdu o určení vlastníckeho práva žalobcu nie je
takou právnou skutočnosťou, ktorá by mala sama osebe za následok vylúčenie tejto
veci zo súpisu majetku patriacej do konkurznej podstaty.“28
2.2

Zodpovednosť správcu pri zapisovaní, zisťovaní a popieraní
pohľadávok

Správca zodpovedá za škodu pri zapísaní, zisťovaní a popieraní pohľadávok.
Druhou dôležitou oblasťou pri výkone správcovskej funkcie je vyhotovenie zoznamu
pohľadávok, ale predovšetkým a najmä zisťovanie a popieranie pohľadávok.
Z hľadiska prípadnej zodpovednosti správca môže pochybiť najmä pri posudzovaní
prihlášky v tom, že veriteľovi nezaradí prihlášku do zoznamu pohľadávok
v presvedčení, že nebola podaná včas alebo, že nemá všetky stanovené obsahové
náležitosti, prípadne ďalšie pochybenie môže nastať v dôsledku nesprávneho popretia
pohľadávky a pri vydaní potvrdenia, že prihláška má stanovené náležitosti. 29
V prípadoch spornosti je treba dodať, že ak správca pri skúmaní pohľadávky
zistí, že je táto sporná, je povinný ju v spornom rozsahu poprieť. Pokiaľ pohľadávka
Pozri § 78 ods. 8 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií
ĎURICA, M. : Konkurzné právo na Slovensku a v Európskej únií. 3. vydanie. Bratislava: EUROKÓDEX s .r. o.,
2012, s. 311.
28
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nie je sporná, správca nie je oprávnený ju poprieť, inak tým poruší svoju základnú
povinnosť postupovať pri výkone správcovskej činnosti s odbornou starostlivosťou.30
Jediným oprávneným subjektom na preskúmanie pohľadávok prihlásených v
konkurze je ustanovený správca konkurznej podstaty. Pri preskúmavaní prihlásených
pohľadávok je správca povinný postupovať s odbornou starostlivosťou a v prípade,
ak je pohľadávka sporná, vzniká správcovi povinnosť ju v spornom rozsahu poprieť.
Zároveň zákon o konkurze a reštrukturalizácii ukladá správcovi povinnosť dôvod
popretia pohľadávky odôvodniť. Predmetom incidenčného konania iniciovaného
veriteľom popretej pohľadávky je potom preskúmanie opodstatnenosti, resp.
neopodstatnenosti popieracieho prejavu správcu a posúdenie, či správcom uvedený
dôvod popretia je daný alebo či uvedený dôvod neexistuje. Z tohto dôvodu je možné
považovať za postup správcu s odbornou starostlivosťou iba taký postup, kedy v
popieracom prejave uvedie všetky právne relevantné dôvody, pre ktoré spochybňuje
dôvodnosť, opodstatnenosť alebo samotnú existenciu prihlásenej pohľadávky.
Konkurzný súd nie je oprávnený preskúmavať popretú pohľadávku z iných, správcom
v incidenčnom konaní uvádzaných dôvodov, než je uvedené v popieracom prejave.
Uplynutím lehoty (zákonnej alebo súdom predĺženej) na popretie prihlásených
pohľadávok sa právo správcu uvádzať nové dôvody popretia pohľadávky prekluduje
a prihlásená pohľadávka sa považuje v následne spornom rozsahu za zistenú.“.31
Na záver je veľmi dôležité konštatovať, že jednotliví dotknutí veritelia
kontrolujú činnosť zodpovedného správcu konkurzného konania, a to najmä, aby bola
dodržaná základná a najdôležitejšia funkcia konkurzného konania, a to čo v najvyššej
miere uspokojenie dotknutých konkurzných veriteľov. V prípade, že si správca neplní
svoje zákonom stanovené úlohy a povinnosti môže byť veriteľským výborom
odvolaný zo svojej funkcie.32 Veritelia preto dbajú na výkon funkcie správcu, pričom
pri nedodržiavaní správcovských povinností podávajú na neho sťažnosť, resp.
sťažnosti
na
ministerstvo33,
prípadne
trestné
oznámenia.34
Netreba však opomenúť aj to, že dohľad nad výkonom správcovskej činnosti,
v rozsahu stanovenom zákonom, vykonáva aj samotné ministerstvo, prípadne
konkurzný súd.35
V tejto súvislosti má autorka za potrebné poukázať aj na to, že správca je
odvolaný z funkcie nielen pri neplnení svojich zákonom stanovených povinností,
resp. pri porušovaní povinností, ale taktiež sa stáva, že správca môže byť veriteľským
POSPÍŠIL, a kol. Zákon o konkurze a reštrukturalizácií. Komentár. Druhé doplnené a prepracované vydanie.
Bratislava: Wolters Kluwer, 2016. s. 219 - 220.
31
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 30. januára 2017, sp. zn. 3Obdo/70/2016
32
§ 36 ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií
33
Dostupné informácie na: https://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Podanie-staznosti-text.aspx
34
§ 242 a nasl. zákona č. 300/2005 Z.z. Trestného zákona
35
Ministerstvo uloží správcovi pokutu do 5 000 eur, ak poruší povinnosť ustanovenú týmto zákonom alebo osobitnými
predpismi. Pri ukladaní pokuty ministerstvo prihliadne najmä na povahu, závažnosť, spôsob, dĺžku a dôsledky
porušenia povinnosti. Pri opätovnom porušení povinnosti možno uložiť pokutu opakovane. Rovnako je v zmysle § 44
ods. 3 zákona o konkurze a reštrukturalizácií daná ministerstvu možnosť sankcionovať postup osoby vykonávajúcej
činnosť predbežného správcu, správcu konkurznej podstaty, osobitného správcu, zástupcu správcu.
30
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výborom odvolaný v prípade, ak majú napr. veritelia záujem zmariť konkurzné
konanie, alebo v prípadoch, ak nesúhlasia s postupom správcu, hoc je zákonný, avšak
potrebujú nasadiť niekoho (správcu), kto nie je dostatočne šikovný a nevykonáva
odbornú činnosť, tak ako stanovuje zákon, ale skôr tak, ako povedia jednotliví
dotknutí veritelia.
3

POSTAVENIE SPRÁVCU V ČESKEJ PRÁVNEJ ÚPRAVE

Na úvod je treba poznamenať, že tak ako u nás, tak aj u našich susedov je
venovaná problematika konkurzného konania v samostatnom právnom predpise,
v zákone č. 82/2006 Sb. o úpadku a spôsoboch jeho riešenia (insolvenčný zákon).
Konkurzné právo na území Českej republiky môžeme charakterizovať ako
špecifickú formu civilného procesu, formu exekučného procesu a taktiež jednu z častí
civilného procesu.36 Základným predpokladom, aby konkurznému konaniu mohlo
dôjsť, je existencia úpadku dlžníka. Ide vtedy o riešenie krízového stavu v majetkovej
oblasti dlžníka.37
V predmetnom právnom predpise nájdeme definované, ktoré procesné subjekty
sú začlenené do konkurzného konania, okrem insolvenčného súdu, dlžníka, veriteľov,
štátneho zastupiteľstva, ktoré vstúpilo do insolvenčného konania alebo incidenčného
sporu, likvidátora dlžníka, je nepochybne procesným subjektom aj insolvenčný
správca, prípadne ďalší správca.38
Insolvenčný správca v konkurznom konaní sa ustanovuje, tak ako u nás, tak aj
u našich susedov, zo zoznamu insolvenčných správcov, ktoré vedie ministerstvo
spravodlivosti.39
Náležitosti zoznamu insolvenčných správcov, ako aj jednotlivé podmienky
zápisu, upravuje osobitný právny predpis.40 Insolvenčným správcom môže byť
fyzická a právnická osoba. Okrem iného súčasný český právny poriadok vymedzuje
tzv. hosťujúceho insolvenčného správcu, ktorým je štátny príslušník členského štátu
Európskej únie, členského štátu Dohody o európskom hospodárskom priestore alebo
Švajčiarskej konfederácie, ktorý vykonáva činnosť insolvenčného správcu v inom
členskom štáte a má právo dočasne alebo príležitostne vykonávať činnosť
insolvenčného správcu na území Českej republiky.41
„Insolvenční správce je povinen při výkonu funkce postupovat svědomitě a s
odbornou péčí; je povinen vyvinout veškeré úsilí, které lze po něm spravedlivě
požadovat, aby věřitelé byli uspokojeni v co nejvyšší míře. Společnému zájmu věřitelů
SCHELLEOVÁ, I. Základy insolvenčního práva. Brno: KEY Publishing s.r.o., 2008, s. 11.
Tamtiež
38
§ 9 zákona č. 82/2006 Sb. o úpadku a spôsoboch jeho riešenia
39
§ 21 ods. 1 zákona č. 82/2006 Sb. o úpadku a spôsoboch jeho riešenia
40
§ 21 ods. 2 zákona č. 82/2006 Sb. o úpadku a spôsoboch jeho riešenia
41
§ 2 ods. 3 zákona č. 312/312/2006 Sb.o insolvenčních správcích
36
37
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je povinen dát při výkonu funkce přednost před zájmy vlastními i před zájmy jiných
osob.“.42
Insolvenčný správca vykonáva svoju funkciu osobne, prípadne
prostredníctvom svojho zamestnanca, resp. zamestnancov dlžníka. V osobitných
prípadoch môže vykonávať funkciu prostredníctvom tretích osôb, napr.
ekonomických a špecializovaných odborníkov. 43 Okrem iného je povinný poskytovať
veriteľskému orgánu súčinnosť, povinný je predkladať nielen veriteľskému orgánu,
ale aj insolvenčnému súdu raz za tri mesiace písomnú správu o stave insolvenčného
konania.44
Dôležitou skutočnosťou ostáva, že insolvenčný správca koná vo svojom mene,
ale na účet dlžníka, pokiaľ na neho prešlo oprávnenie nakladať s majetkovou
podstatou. Insolvenčný správca nie je zástupcom dlžníka ani zástupcom veriteľov, ale
je procesným subjektom a má samostatné postavenie ako voči dlžníkovi, tak aj voči
veriteľom. Základným predpokladom konkurzného konania, resp. základnou
funkciou je speňaženie majetku dlžníka.45
„Správce konkursní podstaty není účastníkome konkursního řízení. Jako
zvláštní procesní subjekt má samostatné postavení jak vůči
úpadci, tak vůči
konkursním věritelům a nelze jej považovat za zástupcekonkzrsních veřitelů ani za
zástupce úpadce. Ve sporu v němž správce vymáhá ve prospěch podstaty pohledávku
úpadce musí být jako žalobce uveden přímo správce, označený svým jménem
příjmením, povoláním, bydlištěm a funkcí.“.46
Dôležitou povinnosťou správcu je zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach,
o ktorých osobitný právny predpis ustanovuje povinnosť mlčanlivosti, a to pokiaľ sa
o nich dozvedel pri výkone svojej funkcie, ale aj po jej skončení. Rovnako povinnosť
zachovávať mlčanlivosť sa vzťahuje aj na osoby poverené správcom pri výkone
funkcie. 47
Napokon je dôležité dodať, že v prípade, ak insolvenčný správca neplní svoje
zákonom stanovené povinnosti, nepostupuje s odbornou starostlivosťou, porušuje
zákon, môže ho insolvenčný súd na návrh veriteľského orgánu, prípadne dotknutého
dlžníka, alebo aj bez návrhu, zbaviť funkcie.48

36 ods. 1 zákona č. 82/2006 Sb. o úpadku a spôsoboch jeho riešenia
§ 40 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 82/2006 Sb. o úpadku a spôsoboch jeho riešenia
44
§ 36 ods. 2 zákona č. 82/2006 Sb. o úpadku a spôsoboch jeho riešenia
45
HÁSOVÁ, J. a kol. Insolvenční zákon. Komentář. 2 vydání. Praha: C. H. Beck, s. 121.
46
Nejvyšší soud ČR, usnesení sp.zn. 2 Cdon 1566/96 ze dne 30.04.1997, Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek,
sešit 3/98, judikát č. 17/98
47
§ 45 zákona č. 82/2006 Sb. o úpadku a spôsoboch jeho riešenia
48
MARŚÍKOVÁ, J. Isolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady RS ES 1346/2000 a prováděcími
předpisy. 2. vydání. Praha: leges, 2014, s. 74.
42
43
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Okrem iného, rovnako ako aj u nás, tak aj v Českej republike, dohľad na výkon
správcovskej činnosti (insolvenčného správcu, ale aj hosťujúceho správcu) vykonáva
ministerstvo spravodlivosti.49
3.1

Zodpovednosť insolvenčného správcu

„Insolvenční správce odpovídá za škodu nebo jinou újmu, kterou dlužníku,
věřitelům nebo třetím osobám způsobil tím, že při výkonu své funkce porušil
povinnosti, které jsou mu uloženy zákonem nebo rozhodnutím soudu, jakož i tím, že
při jejím výkonu nepostupoval s odbornou péčí. Této odpovědnosti se insolvenční
správce zprostí, jen když prokáže, že škodě nebo jiné újmě nemohl zabránit ani při
vynaložení veškerého úsilí, které po něm bylo možné spravedlivě požadovat se
zřetelem k průběhu insolvenčního řízení.“.50
„Podle odstavce 1 insolvenční správce odpovídá i za škodu nebo jinou újmu
způsobenou osobami uvedenými v § 40 odst. 2, kterých použil při výkonu své funkce.
To platí i pro zaměstnance dlužníka, působící v rozsahu své dosavadní činnosti, nebo
pro jiné osoby ve smluvním vztahu s dlužníkem.“.51
„Insolvenční správce odpovídá za škodu nebo jinou újmu, která věřiteli s
pohledávkou za majetkovou podstatou vznikla tím, že nemohla být uspokojena jeho
pohledávka vzniklá na základě právního úkonu insolvenčního správce; této
odpovědnosti se insolvenční správce zprostí, jen když prokáže, že v době, kdy tento
právní úkon činil, nemohl poznat, že majetková podstata nebude stačit k úhradě jím
vzniklé pohledávky za majetkovou podstatou.“.52
Právo na náhradu škody alebo inej ujmy proti insolvenčnému správcovi sa
premlčí do dvoch rokov odkedy sa poškodený dozvedel o výške škody
a zodpovednosti insolvenčného správcu. Hovoríme, že ide o subjektívnu lehotu.
Najneskôr sa premlčí právo na náhradu škody do troch rokov, ak ide o škodu
spôsobenú úmyselným trestným činom, za ktorý bol insolvenčný správca právoplatne
odsúdený súdom, kedy hovoríme o objektívnej lehote, najneskôr do desiatich rokov
od skončenia konkurzného konania.53
„Za škodu vzniklou účastníkům konkursního řízení nebo třetím osobám
v důsledku porušení povinnosti uložené správci konkursní podstaty zákonem nebo
soudem v souvislosti s výkonem této funkce odpovída správce konkursní podstaty
podľa § 420 ods. 1 ObčZ.“.54

§ 36 ods. 1 zákona č. 82/2006 Sb. o úpadku a spôsoboch jeho riešenia
§ 37 ods. 1 zákona č. 82/2006 Sb. o úpadku a spôsoboch jeho riešenia
51
§ 37 ods. 2 zákona č. 82/2006 Sb. o úpadku a spôsoboch jeho riešenia
52
§ 37 ods. 3 zákona č. 82/2006 Sb. o úpadku a spôsoboch jeho riešenia
53
HÁSOVÁ, J. a kol. Insolvenční zákon. Komentář. 2 vydání. Praha: C. H. Beck, s. 114.
54
Sp.zn. 25Cdo 2123/2001 NS ČR
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Na záver je veľmi dôležité k horeuvedenému dodať, že zákon č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácií, ktorý upravuje konkurzné konanie a postavenie
správcu je pomerne rovnako postavený ako zákon č.82/2006 Sb. o úpadku
a spôsoboch jeho riešenia (insolvenčný zákon), ktorý upravuje konkurzné konanie
a postavenie insolvenčného správcu v Českej republike. Potrebné je dodať, že kým na
našom území funkciu správcu úpadcu, resp. správcu dlžníka, môže vykonávať len
správca zapísaný v zozname správcov, ktorý vedie ministerstvo, na území u našich
susedov poznajú tzv. horeuvedeného hosťujúceho správcu. Rozdiely v jednotlivých
právnych úpravách sú minimálne. Medzi spoločné znaky rozoberaných právnych
úprav nepochybne patrí ministerstvo spravodlivosti, ktoré vykonáva dohľad nad
správcovskou činnosťou rovnako u nás, ako aj v Českej republike. Spoločným
znakom je nepochybne vykonávanie funkcie správcu zodpovedne, čestne, svedomito
a s odbornou starostlivosťou, samozrejme so zachovávaním mlčanlivosti,
dodržiavaním zákonom stanovených povinností. Zároveň v prípade, ak správca, resp.
insolvenčný správca, povinnosti stanovené zákonom poruší, je za svoju činnosť, resp.
za činnosť zamestnancov alebo iných osôb, zodpovedný.
ZÁVER
Autorka sa vybranou problematikou rozhodla venovať pozornosť dôležitému
subjektu konkurzného konania, a to správcovi dlžníka, resp. ako sa v konkurznom
konaní označuje správcovi úpadcu. Ide o subjekt konkurzného konania, ktorý má
nielen dôležité postavenie v rámci osobitného právneho predpisu, ale subjekt,
ktorému v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií vyplýva
množstvo právnych a zákonných povinností, ktoré je povinný pri výkone svojej
správcovskej činnosti a výkone funkcie správcu dodržiavať.
Odbornú činnosť, resp. správcovskú činnosť, je každý správca, fyzická alebo
právnická osoba, povinný vykonávať svedomito, zodpovedne, čestne a s odbornou
starostlivosťou v každom jednom pridelenom konkurznom konaní. V prípade, že
správca nevykonáva svoju činnosť tak, ako mu stanovuje príslušný právny predpis,
zodpovedá svojim konaním za škodu, ktorú môže spôsobiť úpadcovi, dotknutým
veriteľom, ale aj tretím osobám.
Autorka sa v predkladanom príspevku venovala dvom vybraným
zodpovednostiam správcu pri výkone jeho činnosti a zároveň pri tom použila dôležitú
a zaujímavú judikatúru.
V závere príspevku venovala pozornosť právnej úprave u našich susedov
a prostredníctvom komparácie priblížila českú právnu úpravu a postavenie správcu
v českom právnom poriadku
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Občianskoprávne a trestnoprávne garancie ochrany
prenajímateľa po zániku nájmu bytu
Civil and criminal guarantees in relation to a tenant´s
protection after the termination of a flat lease
Mgr. Bc. Joachim Dušan Fraňo

Abstrakt
Autor sa v predkladanom príspevku zaoberá v nadväznosti na dôvody a spôsoby
skončenia nájmu bytu občianskoprávnymi a trestnoprávnymi garanciami ochrany
prenajímateľa po zániku nájmu bytu a snaží sa poukázať na ich zásadné limity.
Súčasťou deskripcie a sumarizácie sú úvahy de lete lata i de lege ferenda.
Kľúčové slová:
Trestné právo, občianske právo, nájom bytu, prenajímateľ
Abstract
Author in the presented paper deals with the civil and criminal guarantees in relation
to a Tenant´s Protection after the Termination of a Flat Lease by the reasons and forms
of termination of a flat lease and tries to refer the fundamental limits. Description and
summary include de lege lata and de lege ferenda thoughts.
Key words:
Criminal Law, Civil Law, Flat Lease, Tenant
ÚVOD
Nájom bytu je synalagmatický záväzkovo-právny vzťah, „ktorý vzniká
predovšetkým na základe nájomnej zmluvy (alebo iných skutočností stanovených
v zákone), medzi nájomcom a prenajímateľom, na základe ktorého má nájomca právo
užívať byt prenechaný mu prenajímateľom na dohodnutú dobu a povinnosť platiť
nájomné“1.

1

VOJČÍK, P. Občianske právo hmotné II. Košice: UPJŠ v Košiciach, 2010, s. 123.
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Právnu úpravu nájmu bytu nachádzame v § 685 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení účinnom od 01. 12. 2019 (ďalej len ako „OZ“).
Systematicky je tak zatriedená vo štvrtom oddiely siedmej hlavy ôsmej časti OZ,
upravujúcom osobitné ustanovenia o nájme bytu a k predchádzajúcim oddielom
siedmej hlavy ponímajúcej všeobecne o nájomnej zmluve pôsobí vo vzťahu
špeciality. Okrem ustanovení OZ v slovenskom právnom poriadku existujú ďalšie
právne predpisy súvisiace s problematikou nájmu bytu, in concreto zákon č. 98/2014
Z. z. o krátkodobom nájme bytu v znení účinnom od 01. 07. 2016 (ďalej len
„ZoKNB“), zákon č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s
nájmom bytov a s bytovými náhradami v znení účinnom od 01. 08. 2002 (ďalej len
„ZoBN“), či právne predpisy s problematikou okrajovo súvisiace, na ktoré čitateľa
v ďalšom štúdiu odkazujeme, a to zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a
nebytových priestorov, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon), zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, či vyhláška Ministerstva
zdravotníctva SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné
prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na
ubytovacie zariadenia.
Z vyššie uvedeného výpočtu právnych predpisov je zrejmá dualita právneho
režimu nájmu bytu. Tento si môžu účastníci nájomného vzťahu buď zvoliť, alebo
v prípade nesplnenia registračnej povinnosti (§ 2 v spojení s § 3 ods. 5 ZoKNB) či
absencie obligatórnych náležitostí nájomnej zmluvy (§ 3 ods. 3 ZoKNB) je porušenie
uvedených zákonných povinností sankcionované ex lege uplatnením právneho režimu
OZ na daný nájomný vzťah (§ 2 ZoKNB).
Prenajímanie nehnuteľností je z právneho hľadiska dlhodobo riešené
nájomnými zmluvami. Kým sú bytové potreby ľudí uspokojované, tzn. kým
nájomníci obývajú byt, sú aj potenciálne právne problémy pre prenajímateľa pomerne
znesiteľné (napr. spory o výšku nájomného), pretože nájomný vzťah trvá.
Komplikácie v aplikačnej praxi však nastávajú po zániku nájmu bytu, keď sa
prenajímateľ častokrát ocitá v slabšom právnom postavení. Právna úprava OZ ukladá
zákonné medze zániku nájmu bytu a vytvára tak legálny základ pre tzv. chránený
nájom bytu. Z dôvodu potrieb súčasného trhu s nehnuteľnosťami a tým aj sčasti
prekonanej právnej úpravy OZ bol prijatý ZoKNB, ktorý posilnil postavenie, a tak aj
ochranu prenajímateľa. Aj napriek novej právnej úprave však existujú limity ochrany
prenajímateľa po zániku nájmu bytu, na ktoré sa budeme snažiť v príspevku popri
garanciách ochrany prenajímateľa po zániku nájmu bytu poukázať.
1

ZÁNIK NÁJMU BYTU

Podmienky zániku nájmu bytu sa odlišujú v závislosti od právneho režimu,
ktorému nájomný vzťah podlieha. Vo všeobecnosti však platí, že ak sa nájom skončí,
je nájomca povinný vrátiť prenajatý byt s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie, ak sa
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zmluvné strany v nájomnej zmluve, resp. písomne, nedohodli inak (§ 682 OZ, resp. §
8 ZoKNB).
1.1

Zánik nájmu bytu podľa Občianskeho zákonníka

Podľa § 710 ods. 1, ods. 2 OZ nájom bytu zanikne písomnou dohodou medzi
prenajímateľom a nájomcom alebo písomnou výpoveďou alebo uplynutím času, ak
bol nájom bytu dohodnutý na určitý čas. Nájom bytu zanikne aj zánikom predmetu
nájmu.
Písomná dohoda, ktorá je prejavom vôle a súhlasu oboch zmluvných strán
dobrovoľne skončiť nájomný vzťah a dohodnúť prípadné súvisiace práva
a povinnosti, je najideálnejším spôsobom zániku nájmu bytu. Nájom bytu zanikne
v deň dohodnutý v písomnej dohode.
Zánik nájmu bytu dohodnutého na určitý čas predstavuje skončenie nájmu bytu
na základe objektívnej právnej skutočnosti. Ak nedôjde (zvyčajne) písomným
dodatkom k predĺženiu nájmu bytu, nie je potrebná žiadna ďalšia právna skutočnosť
na jeho skončenie. Na plynutie času, a teda aj určenie dňa zániku nájmu bytu sa
vzťahujú všeobecné pravidlá počítania času2, pričom ide o prekluzívnu lehotu –
uplynutím času zanikajú práva a povinnosti oboch zmluvných strán vyplývajúce
z nájomného vzťahu a nezostávajú v podobe naturálneho záväzku. Dohodnutie nájmu
bytu na určitý čas je tak pre prenajímateľa najistejšou podobou nájomného vzťahu
z hľadiska zániku nájmu bytu. Zároveň platí, že ak nebol dohodnutý nájom bytu na
dobu určitú, uplatní sa nevyvrátiteľná právna domnienka, že nájomná zmluva bola
uzavretá na dobu neurčitú.
Ako sme uviedli, nájom bytu je chránený, ergo jednostranne ho možno skončiť
(vypovedať) len zo zákonom ustanovených dôvodov (§ 685 ods. 1 druhá veta OZ).
V podmienkach súkromného komerčného nájmu budú relevantnými najmä dôvody
ustanovené v § 711 ods. 1 písm. a/, písm. c/, písm. d/, písm. g/ OZ. Výpovedná lehota
je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom bola nájomcovi doručená výpoveď, čo prenajímateľa z hľadiska jeho
ekonomických záujmov značne znevýhodňuje. Uplynutím výpovednej lehoty3 sa
nájom bytu skončí. Posledným dňom lehoty teda bude prvý deň mesiaca4. Do znova
nevýhodného postavenia dostáva prenajímateľa ust. § 710 ods. 4 OZ, v zmysle
ktorého, ak nájomca nezaplatil nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované
s užívaním bytu, a preukáže najneskôr do konca výpovednej lehoty5, že ku dňu
doručenia výpovede bol v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov6, predlžuje sa
výpovedná lehota o šesťmesačnú ochrannú lehotu. Špekulatívny nájomca vedomý si
§ 122 OZ
V praxi sa len veľmi zriedka vyskytuje, že prenajímateľ správne uvedie, že nový nájomca sa môže nasťahovať až
druhého. Zväčša sa prenajímatelia, ale aj nájomcovia, mylne domnievajú, že nájom končí posledným dňom mesiaca.
4
Ak bude daná výpoveď nájmu bytu napr. 20. februára, posledným dňom lehoty bude 1. jún, ak tento deň nepripadne
na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok.
5
R 40/2012
6
Najmä právoplatným rozhodnutím o priznaní pomoci v hmotnej núdzi.
2
3
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takejto právnej úpravy tak môže de facto 12 mesiacov „beztrestne“ bývať v byte alebo
dome prenajímateľa. Prenajímateľ síce môže podať žalobu o vydanie bezdôvodného
obohatenia, avšak s poukazom na dĺžku civilných konaní a následné exekučné
konanie sa to pri súčasnom vnímaní prenájmu ako rýchloobrátkovej služby nejaví ako
efektívne riešenie.
So zánikom nájmu bytu sa prenajímateľ ocitá v slabšom postavení taktiež z
dôvodu vzniknu povinnosti zabezpečiť nájomcovi bytovú náhradu. V prípadoch
hodných osobitného zreteľa, ak sa nájomný pomer skončil z dôvodu podľa § 711 ods.
1 písm. c/ OZ, vzniká prenajímateľovi povinnosť zabezpečiť nájomcovi prístrešie. Ak
sa nájomný pomer skončil z dôvodu podľa § 711 ods. 1 písm. d/ OZ, a nájomca
preukáže, že je z objektívnych dôvodov v hmotnej núdzi, vzniká prenajímateľovi
povinnosť zabezpečiť nájomcovi náhradné ubytovanie. Ak ide o prípad hodný
osobitného zreteľa a nájomný pomer skončil z dôvodu podľa písm. d/, má
prenajímateľ povinnosť zabezpečiť nájomcovi prístrešie. Ak sa nájomný pomer
skončil z rovnakých dôvodov nájomcovi, ktorý sa stará o maloleté deti alebo
bezvládne osoby, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti, a pomery prenajímateľa to
umožňujú, poskytne sa nájomcovi dokonca náhradný byt. V praxi je preto pomerne
častým javom odmietanie prenajímateľov uzavrieť nájomný pomer s nájomcom s
maloletými deťmi, nezamestnanými osobami čo dokonca pracovníkmi z domu. Pri
zániku nájmu bytu dohodnutého na určitý čas má prenajímateľ povinnosť zabezpečiť
bytové náhrady len v prípade, ak nájom bytu skončil pred uplynutím dohodnutej doby
z (pre tento príspevok relevantného) dôvodu, že byt bez zavinenia nájomcu nie je
možné ďalej užívať (§ 712a ods. 9 druhá veta OZ v spojení s § 4 zák. č. 189/1992 Zb.
o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami
v účinnom znení).
Osobitnou úpravou nájmu bytu je podnájom (časti) bytu (§ 719 OZ)7, pri
ktorom právna úprava zániku podnájmu chráni viac subsidiárneho prenajímateľa tým,
že zmluvné strany si dohodnú v zmluve o podnájme bytu podmienky skončenia
podnájmu a najmä možnosť dať výpoveď zo strany prenajímateľa. Ak sa strany
nedohodnú inak, môže dať prenajímateľ výpoveď bez uvedenia dôvodu
v trojmesačnej výpovednej lehote, pričom podnájomník nemá právo na náhrady
podnájom, čo vnímame ako silné prvky ochrany prenajímateľa. Podnájom dojednaný
na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby rovnako ako v prípade nájmu bytu.
1.2

Zánik nájmu bytu podľa Zákona o krátkodobom nájme bytu

V režime OZ je zánik nájmu bytu pomerne prísne regulovaný, čo nereflektuje
súčasnú potrebu na realitnom trhu. Z uvedeného dôvodu bol predložený a následne
prijatý ZoKNB, ktorého účelom, vyplývajúc z dôvodovej správy, je rozvíjať a riešiť
otázku súkromného, trhového nájomného bývania v SR za súčasného zachovania
chráneného nájomného bývania upraveného v OZ, ako aj nájomného bývania
Na tomto mieste sa žiada uviesť, že laická verejnosť veľmi často užíva (najmä v inzerátoch) pojem „podnájom“
označujúc ním aj nájom bytu.

7
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podporovaného štátom, napĺňajúc tak základné úlohy štátu v oblasti sociálnej politiky
a zohľadňujúc a rešpektujúc sociálne princípy, atribúty trhovo orientovanej
ekonomiky a vytvárajúc priestor pre rozvoj trhu s nájomnými bytmi.
Na margo účelu zákona si dovoľujeme uviesť, že ZoKNB síce posilnil práva
prenajímateľa, avšak z rétoriky predkladateľa sa môže javiť, že ide zároveň aj
o podporu nájomného bývania ako formy pomoci štátu, či sociálneho nájomného
bývania určeného pre ohrozené rodiny v krízovej životnej situácii, no v skutočnosti
ZoKNB iba „vylaďuje“ chyby OZ.
Právna úprava zániku nájmu bytu v režime ZoKNB je pomerne podrobne
precizovaná. Nájom bytu zaniká v zmysle § 6 ZoKNB uplynutím času, na ktorý bol
dohodnutý, písomnou dohodou medzi prenajímateľom a nájomcom, písomnou
výpoveďou jednej zo zmluvných strán za podmienok uvedených v ZoKNB,
písomným odstúpením od nájomnej zmluvy jednej zo zmluvných strán za podmienok
uvedených v nájomnej zmluve alebo v ZoKNB, alebo zánikom predmetu nájmu.
Zánik nájmu bytu uplynutím času, písomnou dohodou a zánikom nájmu nie je
odlišný od právnej úpravy podľa OZ.
Vypovedať zmluvu môže tak prenajímateľ ako aj nájomca len zo zákonom
ustanovených dôvodov. Na strane prenajímateľa sú to dôvody, ak nájomca alebo ten,
kto s ním v byte žije alebo sa v byte nachádza so súhlasom nájomcu, napriek
predchádzajúcemu písomnému upozorneniu prenajímateľa poškodzuje byt alebo jeho
zariadenie alebo spoločné časti, spoločné zariadenia domu alebo inak hrubo porušuje
dobré mravy alebo domový poriadok v dome, v ktorom sa byt nachádza (§ 7 ods. 1
písm. a/ ZoKNB), nájomca riadne a včas nezaplatil nájomné alebo úhrady za plnenia
poskytované s užívaním bytu za čas dlhší ako dva mesiace (§ 7 ods. 1 písm. b/
ZoKNB), nájomca napriek písomnej výzve prenajímateľa nedoplnil peňažnú
zábezpeku do pôvodnej výšky (§ 7 ods. 1 písm. c/ ZoKNB), nájomca užíva predmet
nájmu v rozpore s dohodnutým účelom (§ 7 ods. 1 písm. d/ ZoKNB), je daný iný
dôvod výpovede dohodnutý v nájomnej zmluve, pre ktorý nemožno spravodlivo
požadovať trvanie nájomného pomeru (§ 7 ods. 1 písm. e/ ZoKNB).
Režim ZoKNB posilnil ochranu prenajímateľa vo veci výpovede nájmu bytu,
najmä skrátením doby nezaplateného nájomného potrebnej na vypovedanie nájmu
bytu a ustanovením možnosti dohodnúť de iure akýkoľvek iný dôvod výpovede
v nájomnej zmluve, ktorý nie je uvedený v ZoKNB, a pre ktorý de facto nemožno
požadovať spravodlivo trvanie nájmu. Výraznejšou ochranou prenajímateľa je aj
výpovedná doba, ktorá začína plynúť už nasledujúci kalendárny deň po doručení
výpovede nájomcovi, pričom táto nesmie byť kratšia ako 15 dní pri písomnej
výpovedi danej z dôvodov podľa § 7 ods. 1 písm. a/ a b/ ZoKNB, inak nesmie byť
kratšia ako jeden mesiac8. Dokonca i v prípade uplatnenia režimu OZ z dôvodu
8
Tzn., že ak bude doručená výpoveď napr. 10. februára, bude posledný deň lehoty najskôr 25. februára, resp. 10.
marca, ak posledný deň lehoty nepripadne na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok.
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nesplnenia registračnej povinnosti je výpovedná lehota oproti právnej úprave OZ
kratšia o jeden mesiac (teda najmenej dva mesiace). Nájom bytu zanikne uplynutím
posledného dňa tejto lehoty.
Ďalšou možnosťou „skončenia“ nájmu bytu (za predpokladu splnenia
registračnej povinnosti) je odstúpenie od nájomnej zmluvy, v prípade ak nájomca
napriek písomnému upozorneniu opakovane porušuje povinnosti, ktorých porušenie
by inak zakladalo právo prenajímateľa ukončiť nájomný pomer výpoveďou (§ 7 ods.
4 ZoKNB). Možnosť odstúpenia od zmluvy považujeme za najvýraznejší prvok
ochrany prenajímateľa, ktorý bude možné aplikovať najmä v prípade tzv.
neprispôsobivých nájomcov, pretože následkom odstúpenia je podľa § 6 písm. d/
ZoKNB zrušenie nájomnej zmluvy, a teda aj zánik nájmu bytu, okamihom doručenia
odstúpenia nájomcovi.
Nakoniec, podstatou črtou ochrany prenajímateľa je aj vylúčenie povinnosti
prenajímateľa zabezpečiť bytové náhrady pri nájomnom pomere v režime ZoKNB (a
to aj v prípade nesplnenia registračnej povinnosti prenajímateľa) zakotvené v
spoločných ustanoveniach (§ 10 ods. 2 ZoKNB).
1.3

Povinnosti nájomcu po zániku nájmu bytu

Pre vznik povinností vyplývajúcich zo zániku nájmu bytu bolo potrebné ustáliť
moment skončenia nájmu bytu a jeho dôvody. Po zániku nájmu bytu sa v režime OZ
uplatní všeobecná právna úprava, podľa ktorej je nájomca povinný vrátiť prenajatú
vec v stave zodpovedajúcom dojednanému spôsobu užívania veci; ak sa spôsob
užívania výslovne nedohodol, v stave, v akom ju prevzal, s prihliadnutím na obvyklé
opotrebenie (§ 682 OZ). Nájomca zodpovedá aj za škody spôsobené osobami, ktorým
umožnil k prenajatej veci prístup, ak došlo k poškodeniu alebo nadmernému
opotrebeniu prenajatej veci v dôsledku jej zneužitia. Za náhodné poškodenie však
nezodpovedá. Prenajímateľ sa môže domáhať náhrady len do šiestich mesiacov
od vrátenia prenajatej veci; inak nárok zanikne (§ 683 OZ).
V režime nájmu bytu podľa ZoKNB je v § 8 explicitne ustanovená povinnosť
nájomcu po zániku nájmu bytu vypratať byt na vlastné náklady a odovzdať ho
prenajímateľovi v stave zodpovedajúcom obvyklému opotrebeniu ku dňu skončenia
nájmu, ak sa strany písomne nedohodnú inak.
Z uvedeného nepochybne vyplýva zásadne jediná povinnosť nájomcu po
skončení nájmu bytu – vypratať byt a odovzdať ho prenajímateľovi s prihliadnutím
na obvyklé opotrebenie. Nesplnením tejto povinnosti vzniká protiprávny stav na úkor
prenajímateľa.
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2

OBČIANSKOPRÁVNE
GARANCIE
PRENAJÍMATEĽA PO ZÁNIKU NÁJMU BYTU

OCHRANY

Právnymi garanciami rozumieme vo fundamentálnom zmysle konštantnej
doktríny súhrn subjektívnych a objektívnych faktorov, medzi ktoré spravidla
zaraďujeme inter alia realizáciu práv, odstránenie príčin a prekážok ich neúplného
alebo nemožného využívania, ako aj ochranu práv a slobôd pred ich porušením zo
strany štátu a iných osôb.9 V aplikačnej praxi objektívne právo prostredníctvom
jednotlivých právnych inštitútov garantuje ochranu a nápravu porušených práv,
v našom prípade, ochranu prenajímateľovi po zániku nájmu bytu.
Predpokladajme hypoteticky, že k skončeniu nájmu bytu došlo zo zákonom
ustanovených dôvodov a zákonom ustanoveným postupom. Protiprávny stav nastáva
v momente, keď sa nájomca po skončení nájomného vzťahu odmieta z nehnuteľnosti
vysťahovať.
Pri hľadaní možností ochrany prenajímateľa je nevyhnutné vziať do úvahy
skutočnosť, že v režime OZ je nájom bytu chránený, a prenajímateľ sa svojvoľným
pokusom o vysťahovanie nájomcu dopúšťa protiprávneho konania. Navyše,
v súvislosti s vyššie uvedenou povinnosťou prenajímateľa v presne stanovených
prípadoch zabezpečiť bytovú náhradu je potrebné dodať, že nájomca má právo
nevysťahovať sa, dokiaľ nemá zabezpečenú zodpovedajúcu bytovú náhradu v súlade
s ust. § 712c OZ. Aby sme však učinili za dosť aj ochrane prenajímateľa, bezdôvodné
neuzavretie zmluvy o bytovej náhrade (napr. z dôvodu zmeny ubytovacej lokality na
perifériu) je sankcionované zánikom nároku nájomcu. V režime ZoKNB je
nevyhnutné skončiť nájom bytu rovnako na základe niektorého právneho dôvodu
vyplývajúceho z nájomnej zmluvy alebo zo ZoKNB, inak sa prenajímateľ taktiež
dopúšťa protiprávneho konania.
Na margo sa z teoretického hľadiska žiada uviesť, že prenajímateľ po skončení
nájmu bytu nemá povinnosť podať návrh10 na vypratanie nehnuteľnosti, ale právo.
K obnoveniu nájomnej zmluvy v zmysle § 676 ods. 2 OZ ex lege nedôjde, z dôvodu
vylúčenia účinku ust. § 676 ods. 2 OZ v zmysle § 710 ods. 2 OZ.
Aké má teda prenajímateľ právne garancie ochrany komentovaného porušenia
práva nájomcom?

9
PALÚŠ, I. Garancie (záruky) základných práv a slobôd. In: PALÚŠ, I. a Ľ. SOMOROVÁ. Štátne právo Slovenskej
republiky. Košice: UPJŠ, 2011, s. 153.
10
V aplikačnej praxi panuje terminologická nejednotnosť, pretože OZ v § 676 ods. 2 používa termín návrh, zatiaľ čo
CSP používa termín žaloba. Vzhľadom na rekodifikáciu procesných noriem sa nazdávame, že by bolo vhodné prijať
novelu s cieľom odstránenia terminologickej nejednotnosti a napr. aj v ust. § 676 ods. 2 OZ nahradiť pojem návrh
procesným pojmom žaloba.

137

2.1

Žaloba o vypratanie nehnuteľnosti

Z civilistických prostriedkov ochrany práva prenajímateľa prichádza do úvahy
podanie žaloby o vypratanie nehnuteľnosti (§ 137 písm. a/ CSP) a následná exekúcia.
Žaloba musí okrem všeobecných náležitostí podania (§ 127 CSP) a osobitných
náležitostí žaloby (§ 132 ods. 1 CSP) obsahovať presné označenie nehnuteľnosti
a žalobca musí priložiť k žalobe predovšetkým prameň dôkazu preukazujúci
legitímne skončenie nájmu. Niekedy sa v aplikačnej praxi vyskytuje situácia, že
nájomca si privedie do bytu ďalších „nájomcov“11. Vyvstáva tak jedna z otázok
pasívnej vecnej legitimácie, či žalobca (pre následnú úspešnú exekúciu) musí označiť
všetky osoby, o ktorých nadobudol vedomosť, že sú v byte ubytované, aj keď neboli
účastníkmi nájomného vzťahu. U účastníkov (zaniknutého) nájomného pomeru niet
pochýb o pasívnej vecnej legitimácii.
Pri odpovedi na nastolenú otázku pasívnej vecnej legitimácie neúčastníkov
nájomného pomeru si pomôžeme predbehnutím o krok vpred. Exekúcia vyprataním
nehnuteľnosti môže byť vykonaná rovnako ako iné spôsoby exekúcie, len na podklade
vykonateľného exekučného titulu. Exekúcia sa v zmysle § 184 ods. 1 EP vykoná
vysťahovaním povinného a všetkých, ktorí s ním bývajú na základe jeho práva.
Z uvedeného preto vyplýva, že povinných, ktorí nie sú zahrnutí vo vykonateľnom
rozsudku ukladajúcom povinnosť vypratať nehnuteľnosť a nie sú mal. deťmi
povinných, nebude exekútor kompetentný vypratať aj tieto osoby. Ak si však
nájomcovia prisťahujú ďalšie osoby, je len veľmi malý predpoklad, že prenajímateľ
bude mať možnosť zistiť totožnosť týchto osôb a správne ich tak označiť v žalobe. Tu
sa prenajímateľ dostáva do patovej situácie. Najvyšší súd sa totiž vyjadril, že súdy nie
sú povinné žalobcom poskytovať súčinnosť pri zisťovaní identifikačných údajov
žalovaných. Práve opačný postup súdu by mohol spôsobiť porušenie zásady rovnosti
strán sporu a zásady kontradiktórnosti, a preto súd nemôže podávať informácie
žalobcovi pri identifikácii subjektu, ktorý má vystupovať na strane žalovaného. 12
Z uvedeného možno vyvodiť záver, že žalobca nemá reálnu možnosť uviesť všetkých
„ubytovaných“ do žaloby, a preto by sa mohol obmedzujúco tautologicky zacykliť
v nevymožiteľnosti svojho práva. Snáď možnosťou preklenutia limitov takto
formalistického prístupu je formulácia petitu ako návrhu na uloženie povinnosti
vypratať nehnuteľnosť žalovanému „spolu so všetkými, ktorí s ním bývajú“.13
Druhou otázkou spojenou s pasívnou vecnou legitimáciou je otázka uvedenia
maloletých detí v žalobe v prípade nájmu bytu s mal. deťmi a s ňou spojených
niekoľko čiastkových otázok. K otázke uvedenia maloletých detí na strane
žalovaných sme sa čiastočne vyjadrili v predchádzajúcom argumente. Zastávame
názor aplikačnej praxe, že za mal. deti v zmysle ust. § 27 ods. 1 OZ, podľa ktorého

Napr. sociálne slabšie páry po mesiaci ubytujú svoje deti, vnúčatá, príp. súrodencov, a z pôvodne dvoch nájomcov
je v byte nájomcov viacero.
12
Oficiálne nepublikované uznesenie Najvyššieho súdu SR z 28. 02. 2019, sp. zn. 8Cdo/68/2017, bod. 21.
13
Bližšie pozri: rozsudok KS KE zo dňa 18. 09. 2019, sp. zn. 9Co/41/2019.
11
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zákonné zastúpenie maloletých detí upravuje Zákon o rodine14, konajú zákonní
zástupcovia, preto maloleté deti nielenže nebudú účastníkmi konania, ale nie je
potrebné ich ani označovať v žalobe ako žalovaných. Je však potrebné uviesť ich v
opise skutkového stavu v žalobe prinajmenšom z dôvodu kogentnosti a imperatívu
právnej normy ustanovenej v § 132 ods. 1 CSP, no taktiež preto, že súd, vyplývajúc
z konštantnej judikatúry15, skúma, či nájomcovia s maloletými deťmi majú
zabezpečenú bytovú náhradu. Ak áno, súd ďalej (v kontexte ústavnej ochrany práva
na obydlie a práva na ochranu rodinného života protiprávne konajúceho nájomcu)
skúma, či presťahovaním nebude ohrozený život, zdravie alebo vývin dieťaťa. Ak
vyhodnotí, že mal. dieťa by vyprataním nehnuteľnosti bolo ohrozené, žalobu
zamietne, čo v spojení s vyššie uvedeným o bytových náhradách limituje ochranu
a výkon vlastníckeho práva prenajímateľa. Ďalšou čiastkovou otázkou pasívnej
vecnej legitimácie je postup v prípade nadobudnutia plnoletosti mal. detí počas
trvania nájmu bytu, ku ktorej primárne uvádzame, že je zodpovednosťou zmluvných
strán, aby uzavreli platne dodatok o zmene v osobách na strane nájomcov. Ak by aj
dodatok strany neuzavreli, dieťa bude vystupovať ako „klasický“ žalovaný
v intenciách vyššie uvedeného. Ak by plnoleté dieťa žalobca nezahrnul do okruhu
žalovaných subjektov, nebolo by postihnuteľné výkonom rozhodnutia. Objektívnej
právnej skutočnosti plynutia času spojenej s nadobudnutím plnoletosti detí nájomcov
preto musí prenajímateľa venovať náležitú pozornosť. Poslednou čiastkovou otázkou
je nadobudnutie plnoletosti mal. dieťaťa po podaní žaloby, kedy je potrebné
postupovať v súlade s § 79 CSP, ergo podať konajúcemu súdu návrh na pripustenie
pristúpenia ďalšej strany sporu a označiť v ňom dieťa.
Výrazne limitujúcou pri ochrane práva prenajímateľa je dĺžka nachádzacieho
konania. Podľa dostupných štatistík Ministerstva spravodlivosti SR konania o
vypratanie nehnuteľnosti trvali v roku 2018 v priemere 26,11 mesiacov16. Novelou
procesných kódexov došlo k vypusteniu ustanovenia vtedajšieho § 174b O. s. p.
upravujúceho rozkaz na plnenie, ktorý podľa nášho názoru obmedzil efektivitu
v konaní o vypratanie nehnuteľnosti. Je nevyhnutné dať do pozornosti aj skutočnosť,
že napriek evidentnej naliehavosti a potrebe bezodkladne upraviť pomery súdy v
zmysle konštantnej judikatúry17 nevyhovujú návrhom na nariadenie neodkladného
opatrenia, ktorým sa navrhovateľ domáha vypratania nehnuteľnosti neodkladným
opatrením, z dôvodu totožnosti obsahu uloženej povinnosti vo výroku neodkladného
opatrenia a rozhodnutia vo veci samej.
Určite neposledným limitom ochrany práv prenajímateľa je už vyššie načrtnutý
stav, keď nehnuteľnosť obývajú osoby, ktoré nemali od počiatku založený právny

Zásadne rodičia v zmysle § 28 ods. 1 písm. b/ Zákona o rodine. Pozri aj: Rozsudok NS SR z 27. 10. 2004, sp. zn. 2
Cdo 65/2004.
15
Napr. I. ÚS 13/2000; rozsudok KS KE zo dňa 18. 09. 2019, sp. zn. 11Co/194/2017.
16
Štatistická
ročenka
MS
SR
2018.
Dostupné
na:
http://web.ac-mssr.sk/wpcontent/uploads/2019/09/rocenka_2018/III.-1-Ob%C4%8Dianskopr%C3%A1vne-veci_2018_pdf.pdf
17
Uznesenie NS SR zo dňa 23. 05. 2012, sp. zn. 1 M Cdo 2/2011.
14
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vzťah s prenajímateľom18, a ktoré je podľa platného právneho poriadku SR možné
vysťahovať len vyprataním nehnuteľnosti na podklade vykonateľného exekučného
titulu.
2.2

Svojpomoc

Občiansky zákonník zo systematického hľadiska upravuje v §§ 3-6
hierarchicky na seba nadväzujúce subjekty poskytujúce ochranu porušených alebo
ohrozených práv. Tak v § 6 je upravený inštitút svojpomocnej ochrany práva, ktorej
pojmovými znakmi (podmienkami a predpokladmi) sú bezprostredne hroziaci
neoprávnený zásah do práva, odvrátenie zásahu priamo ohrozeným subjektom,
primeraný spôsob odvrátenia zásahu do práva, pričom OZ upravuje v súvislosti
s odvracaním škody aj krajnú núdzu19. Uvedené znaky musia byť naplnené
kumulatívne, inak pôjde o nedovolenú svojpomoc. Fekete uvádza, že „svojpomoc
prichádza do úvahy najmä pri ochrane vlastníckeho práva, najmä ak ide o
bezprostredne hroziace odcudzenie alebo poškodenie veci“ 20. Uvádza tiež, že
v prípade vypratania nebytových priestorov nejde o protiprávne konanie, ani
o konanie v rozpore s dobrými mravmi, ak je zachytené v notárskej zápisnici a
sprevádzané uložením vypratávaných hnuteľných vecí. Vypratanie bytu a nájomcov,
hoc užívajúcich nehnuteľnosť už protiprávne, je opäť s prihliadnutím na chránený
nájom bytu neprípustné a išlo by o protiprávne konanie prenajímateľa s presahom do
trestnoprávnej roviny, čo vnímame ako limitujúce. Riešením by azda mohlo byť
pripustenie svojpomoci za obdobných podmienok ako v prípade vypratania
nebytového priestoru, teda zachytením vypratávania do notárskej zápisnice
a uložením vypratávaných vecí do úschovy na náklady nájomcu najdlhšie na dobu 30
dní.
Inou by však bola situácia, ak by sa v nehnuteľnosti nachádzal napr. prístup k
plynovému kotlu na kúrenie, či iné veci potenciálne ohrozujúce bezpečnosť a zdravie
obyvateľov alebo majetok a vzniklo by dôvodné podozrenie z hroziaceho
nebezpečenstva. Vtedy, za účelom odvrátenia škody, je prenajímateľ, resp. ktokoľvek,
oprávnený vniknúť do nehnuteľnosti.
Nakoniec, podľa § 8 ods. 2 ZoKNB, ak nájomca byt nevyprace alebo
neodovzdá prenajímateľovi ani v lehote desiatich kalendárnych dní odo dňa skončenia
nájmu alebo v lehote piatich kalendárnych dní odo dňa skončenia nájmu, ak nájomný
pomer skončil odstúpením od nájomnej zmluvy, je prenajímateľ oprávnený na účely
zabezpečenia pohľadávok vyplývajúcich z neplatenia nájomného alebo úhrad za
plnenia poskytované s užívaním bytu a príslušenstva, z dôvodu spôsobenej škody na
byte alebo jeho zariadení alebo v súvislosti s inými pohľadávkami súvisiacimi s
18
Typickým príkladom je aj tzv. squatting. Na druhej strane možno považovať za formu občianskej neposlušnosti
a sociálneho protestu proti nedostupnosti nájomného a súkromného bývania z dôvodu vysokých cien a nedostatku
bytov.
19
VOJČÍK, P. Občianske právo hmotné II. Košice: UPJŠ v Košiciach, 2010, s. 173.
20
FEKETE, I. Eurokódex komentár zákona č. 40/1964 Zb. Dostupné na: https://www.epi.sk/eurokodexkomentar/Eurokodex-komentar-zakona-c-40-1964-Zb.htm?fid=674404&znenie=2016-07-01
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užívaním bytu, zadržať hnuteľné veci nájomcu nachádzajúce sa v byte, okrem vecí,
ktoré sú vylúčené z exekúcie21. Retenčné právo prenajímateľa je však limitované
výškou nespotrebovanej časti peňažnej zábezpeky potrebnej na uspokojenie
pohľadávok ut supra. K uvedenému je žiaduce dodať aj to, že máloktorý nájomca má
hnuteľné veci či hotovosť nad rámec vecí vylúčených z exekúcie, čo postihuje
posilnenie ochrany práv prenajímateľa čírou formálnosťou.
2.3

Výkon rozhodnutia (exekúcia)

Mutatis mutandis rozumieme exekúciou postup exekučných orgánov
a účastníkov konania pri nútenom výkone exekučných titulov s cieľom dosiahnuť
uspokojenie nepeňažnej pohľadávky oprávneného uvedenej v exekučnom titule, a to
spôsobom upraveným zákonom.22
V podmienkach SR je výkon rozhodnutia vo veci vypratania nehnuteľnosti
zverený výlučne súdnemu exekútorovi, konajúcemu v intenciách zákona č. 233/1995
Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a
doplnení ďalších zákonov v znení účinnom od 01. 01. 2020 (ďalej len „EP“), ktorého
prvý diel druhej hlavy štvrtej časti upravuje vypratanie nehnuteľnosti alebo jej časti,
ako jeden zo spôsobov výkonu rozhodnutia ukladajúceho povinnosť vypratať
nehnuteľnosť. Okrajovo možno spomenúť, že exekútorský koncipient podľa § 22 ods.
2 EP nemôže vymáhať nepeňažné plnenia, čo sa môže javiť ako isté obmedzenie,
ktoré však nepovažujeme za zásadné.
Právna úprava EP v časti vypratania nehnuteľnosti rozlišuje vypratanie
nehnuteľnosti a lex specialis vypratanie bytu. Ustanovenia o vyprataní bytu sa použijú
vtedy, ak exekučný titul ukladá povinnosť vypratať byt, čo kladie vyššie nároky na
precíznosť enunciátu rozsudku ukladajúceho povinnosť vypratať nehnuteľnosť (byt).
Po uplynutí paričnej lehoty na vypratanie bytu určenej vo vykonateľnom
exekučnom titule (rozsudku) môže oprávnený podať návrh na vykonanie exekúcie.
Jeho doručením kauzálne príslušnému exekučnému súdu (Okresný súd Banská
Bystrica) sa začína exekučné konanie. Exekútor, ktorého súd poveril na vykonanie
exekúcie, upovedomí o začatí exekúcie oprávneného i povinného. V zmysle § 61 ods.
2 EP exekútor upovedomí povinného o začatí exekúcie a o spôsobe jej vykonania pred
vydaním exekučného príkazu. Keďže u exekúcie vyprataním nehnuteľnosti (bytu) je
zreteľný jej spôsob vykonania, exekútor upovedomí oprávneného a povinného o
začatí exekúcie priamo vyprataním bytu.
Zákonom č. 2/2017 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti
(Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorým bol novelizovaný
§ 115 ods. 2 až 4 Exekučného poriadku v účinnom znení.
MAZÁK, J., P. MOLNÁR, M. JÁNOŠÍKOVÁ. Učebnica občianskeho procesného práva 2. Bratislava: Iuris Libri,
2012, s. 70.
21
22
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EP, bol doplnený § 61b, ktorý odstránil limity ochrany práv oprávnených zavedením
efektívnejšieho postupu doručovania upovedomenia o začatí exekúcie. Podľa § 61b
EP sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí povinnému do vlastných rúk, pričom sa
fikcia doručenia podľa CSP neuplatní. Ak sa upovedomenie o začatí exekúcie
nepodarí povinnému doručiť, exekútor vykoná šetrenie na zistenie inej adresy
povinného.
Častým javom je nepreberanie zásielok povinnými od súdneho exekútora, hoc
je adresa zväčša správna. Podľa § 61b ods. 2 EP, ak sa upovedomenie o začatí
exekúcie nepodarilo doručiť na adresu uvedenú oprávneným, exekútor vykoná
šetrenie na zistenie inej adresy povinného. Systematickým výkladom sa domnievame,
že vykonanie (slovami trestného práva) previerky v mieste bydliska za účelom
potvrdenia či vyvrátenia správnosti adresy uvedenej oprávneným, a následné
doručenie upovedomenia o začatí exekúcie povinnému osobne oproti doručenke,
napr. exekútorským koncipientom, nebude v rozpore s EP, najmä s ohľadom na § 193
a nasl. EP. Jazykovo-gramatický a doslovný výklad v spojení s kogentnou
dispozíciou noriem a princípom legality (čl. 2 ods. 2 Ústavy SR) však napovedá, že
postup pri doručovaní bude potrebné dodržať ad literam.
Ak by sa ani postupom vyššie uvedeným nepodarilo do troch mesiacov od
začatia exekúcie doručiť upovedomenie o začatí exekúcie vyprataním bytu
povinnému, je v zmysle uvedeného ustanovenia možné pristúpiť ultima ratio
k doručeniu verejnou vyhláškou. Načrtnutý postup a legislatívnu zmenu považujeme
za vhodnú úpravu smerujúcu k odstráneniu prekážok ochrany práv prenajímateľov,
na druhej strane je však pre prenajímateľa „čakacia“ doba min. troch mesiacov, reálne
však 4-6 mesiacov, veľmi dlhá.
Po márnom uplynutí ďalšej 15 dňovej lehoty na podanie návrhu na zastavenie
exekúcie, ktorý má odkladný účinok, alebo po tom, keď sa mu doručí rozhodnutie
súdu, ktorým sa takýto návrh zamietol, vydá exekútor exekučný príkaz (príkaz na
vykonanie exekúcie vyprataním bytu) a určí termín vypratania (§ 181 ods. 2 EP).
Exekučný príkaz doručí exekútor oprávnenému a obci, povinnému do vlastných rúk.
Na tomto mieste uvádzame opäť častokrát v praxi vídaný jav – vyhýbanie sa prevzatiu
zásielky, najmä keď sa povinný z prvej zásielky – upovedomenia o začatí exekúcie –
dozvedel, že prebieha exekučné konanie. Je veľký predpoklad, že povinný sa bude
skrývať či zatajovať. Exekučný príkaz je možné doručiť aj pri výkone exekúcie.
Avšak až po jeho doručení povinnému do vlastných rúk sa vykoná exekúcia fyzickým
vysťahovaním povinného a všetkých, ktorí s ním bývajú na základe jeho práva, z bytu
a vyprataním bytu.
Limitujúcou je skutočnosť, že až po takto vykonanom vyprataní bytu
(vysťahovaní) môže prenajímateľ tzv. vymeniť zámok a len pri takomto vyprataní
nehnuteľnosti je možné násilím vniknúť do obydlia iného (napr. s pomocou
zámočníka, ak sa povinný nezúčastní vypratávania bytu), opak čoho je často mylná
domnienka laickej verejnosti.
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Nezodpovedanou ostala otázka hnuteľných vecí patriacich povinnému.
Exekútor tieto po odstránení z bytu odovzdá povinnému alebo niektorému z
plnoletých príslušníkov jeho rodiny. Ak pri vypratávaní nie je prítomný nikto, kto by
mohol veci prevziať alebo prevzatie veci odmieta, exekútor veci spíše a odovzdá ich
do úschovy orgánu obce, o čom upovedomí povinného. Ak si do šiestich mesiacov
povinný veci neprevezme, na návrh orgánu obce sa tieto veci predajú na dražbe
hnuteľných vecí a výťažok po zrážke trov úschovy, trov predaja a trov exekúcie sa
vyplatí povinnému.
3

TRESTNOPRÁVNE GARANCIE OCHRANY PRENAJÍMATEĽA
PO ZÁNIKU NÁJMU BYTU

Účelom trestného práva je ochrana „spoločenských a individuálnych záujmov,
ktoré sú upravené predovšetkým normami ostatných právnych odvetví a to pred
spoločensky najnebezpečnejšími útokmi na ne“23.
Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení účinnom od 01. 01. 2020 (ďalej
len „TZ“) upravuje v § 218 skutkovú podstatu trestného činu neoprávneného zásahu
do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru (ďalej len ako „trestný čin“
alebo „tr. čin“, ak z textu nevyplýva inak). Trestný čin je systematicky zaradený do
štvrtej hlavy osobitnej časti TZ medzi trestné činy proti majetku a je zložený z dvoch
základných skutkových podstát a jednej kvalifikovanej skutkovej podstaty trestného
činu. Venovať sa budeme prvej (základnej) skutkovej podstate. Len dodáme, že
kvalifikovanú skutkovú podstatu (§ 218 ods. 3 TZ) tvoria osobitné kvalifikačné pojmy
závažnejší spôsob konania a osobitný motív.
Druhovým objektom trestného činu je ochrana vlastníckeho práva k domu, bytu
alebo nebytového priestoru v rozsahu výkonu oprávnení spojených s ich vlastníctvom,
najmä práva vec užívať. Individuálnym objektom je potom záujem na nerušenom
užívaní nehnuteľnosti oprávnenou osobou. Tou je predovšetkým vlastník,
príp. spoluvlastník, za predpokladu, že je súčasne užívateľom nehnuteľnosti.24
V intenciách nášho príspevku je však oprávnenou osobou aj akýkoľvek prenajímateľ
bytu, ktorý síce zväčša bude súčasne aj vlastníkom bytu, v prípade podnájmu však
pôjde už o subsidiárneho prenajímateľa.
Z objektívnej stránky základnej skutkovej podstaty trestného činu je zrejmé, že
jeho naplnenie je možné mutatis mutandis tromi alternatívnymi konaniami:
1) protiprávnym obsadením bytu iného alebo
2) protiprávnym užívaním bytu iného alebo
3) neoprávneným bránením oprávnenej osobe byt užívať.
Pod protiprávnym obsadením je potrebné rozumieť akékoľvek vniknutie a
nasťahovanie sa do bytu bez súhlasu, resp. proti vôli oprávnenej osoby a ďalšie
23
24

MADLIAK, J. a kol. Trestné právo hmotné I. Všeobecná časť. Košice: UPJŠ, 2010, s. 33.
Napr. nález Ústavného súdu ČR zo dňa 30. 11. 2000, sp. zn. IV. ÚS 482/2000.
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zotrvanie v ňom.25 Stav však musí trvať dlhšie, hoci len prechodne.26 V dostupných
zdrojoch niet bližšej konkretizácie obdobia. Domnievame sa však, že na naplnenie
tohto znaku príkladmo postačí aj konanie páchateľa, ktorý bol na návšteve
u poškodeného, odmieta odísť a proti vôli oprávnenej osoby prenocuje v byte.
V opačnom prípade by mohlo dochádzať k zneužívaniu práva v podobe trestných
stíhaní čo aj krátkych návštev.
Častejším prípadom v aplikačnej praxi je protiprávne užívanie bytu, pod
ktorým sa rozumie užívanie bytu bez právneho dôvodu (sine iustus titulus). Typickým
je užívanie bytu na základe právneho dôvodu (napr. nájomná zmluva), avšak ďalšie
zotrvanie v ňom už bez právneho dôvodu (t. j. po zániku nájmu bytu), prípadne proti
vôli oprávnenej osoby (napr. ponechanie kamaráta prenocovať na jednu noc, avšak
tento na ďalší deň odmieta opustiť byt).
Bránením oprávnenej osobe byt užívať je v predchádzajúcej kapitole
naznačený skutkový stav, keď sa prenajímateľ mylne domnieva, že môže vysťahovať
nájomcu, zvyčajne z dôvodu, že „je predsa vlastníkom bytu“. De facto toto
ustanovenie považujeme za vlastnícke právo prenajímateľa obmedzujúce, avšak de
iure je len logickým, požadovaným a predpokladaným vyústením a realizáciou čl. 21
Ústavy SR v príslušnom zákonodarstve.
Žiada sa dodať, že ani právoplatnosťou odsudzujúceho rozsudku v trestnej veci,
v tomto prípade však skôr trestného rozkazu, prenajímateľ nezískava právo vypratať
nehnuteľnosť inak, než vyššie popísaným postupom. Dá sa povedať, že trestnoprávna
ochrana poskytovaná prenajímateľovi prostredníctvom ust. § 218 TZ je len akousi
akcesorickou právnou garanciou prenajímateľa, pričom efektívne dosiahnutie
vypratania bytu ostáva v rovine občianskoprávnej v podobe súkromnoprávneho
sporu. V súčasnosti prevláda pri riešení tr. činov neoprávneného zásahu do práva
k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru trend uplatňovania princípu ultima ratio
a materiálneho korektívu, čo s trochou nadsadenosti sa dá povedať, že nie je na osoh
prenajímateľovi.
Je zrejmé, že tr. činu sa môže dopustiť tak nájomca, ako aj prenajímateľ, či už
ako fyzická osoba, alebo ako právnická osoba (konajúca prostredníctvom fyzickej
osoby).
Prenajímateľ, ako bolo už niekoľkokrát uvedené, sa často mylne domnieva, že
ak je vlastníkom bytu, môže svojpomocne vypratať neprispôsobivého nájomcu, či
beztrestne vstúpiť do bytu. Nájomcu chráni na ústavnej úrovni čl. 21 Ústavy SR27
25
ŠANTA, J. Komentár zákona č. 300/2005 Z. z. Dostupné na: https://www.epi.sk/komentovaneustanovenie/Komentar-k-p-218-zakona-300-2005-Z-z.htm
26
KAČÁNI, M. Trestné činy proti majetku. In: MENCEROVÁ, I. a kol. Trestné právo hmotné. Osobitná časť.
Šamorín: Heuréka, 2014, s. 128.
27
Môžeme dodať, že nedotknuteľnosť obydlia ako jedno zo základných ľudských práv sa realizuje priamo z ústavy,
a preto ho nie je potrebné upraviť prostredníctvom bežného zákonodarstva. Bližšie pozri: PALÚŠ, I. a Ľ.
SOMOROVÁ. Štátne právo Slovenskej republiky. Košice: UPJŠ, 2011, s. 153. Vzhľadom na zásadu nullum crimen
sine lege však bolo zakotvenie trestných činov chrániacich obydlie do TZ nevyhnutnosťou.
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a v rovine TZ § 194, ktorého skutkovú podstatu naplní práve prenajímateľ, ak vstúpi
do vlastného bytu, avšak prenajatého, bez súhlasu nájomcu, a fortiori neoprávnene
(bez súhlasu nájomcu) v ňom zotrvá. Či dvojsečnosť trestného práva oslabuje
postavenie prenajímateľa, či je limitom právnych garancií prenajímateľa, resp.
limitom ochrany práva prenajímateľa, necháme na úvahu čitateľovi.
Z českého trestného práva si dovoľujeme len navyše mutatis mutandis uviesť
rozhodnutie publikované pod Rč 51/2008, podľa ktorého osobu, ktorá užíva nebytový
priestor na základe absolútne neplatnej zmluvy, nemožno považovať za „oprávnenú
osobu“ užívať byt. Preto konanie toho, kto vedel o neplatnosti takejto zmluvy a
uvedenej osobe bránil v užívaní nehnuteľnosti (napr. výmenou zámku od jeho
vstupných dverí), nenaplňuje zákonné znaky predmetného trestného činu. Ak o
neplatnosti zmluvy nevedel, nie je vylúčené posúdiť jeho konanie ako nespôsobilý
pokus trestného činu neoprávneného zásahu do práva k domu, bytu alebo
k nebytovému priestoru.
3.1

Administratívnoprávne garancie ochrany prenajímateľa

Vzhľadom na trend aplikácie prostriedku ultima ratio a materiálneho korektívu
sú častokrát trestné oznámenia prenajímateľov odmietané povereným príslušníkom
PZ a prípadné sťažnosti prokurátorom zamietané ako nedôvodné, hoci je evidentne
naplnená skutková podstata tr. činu.
Správny a odôvodnený postup je však (vzhľadom na vyššie uvedené) taký,
ktorý je v súlade s dikciou ust. § 197 ods. 1 písm. a/ Tr. por. a rešpektuje zásadu
zákonnosti trestného konania (§ 2 ods. 1 Tr. por.), inak je zásadným obmedzením
garancie práv prenajímateľa, ba až porušením základných princípov práva – princípu
ochrany práv a princípu právnej istoty.
Pri dodržaní zákonného postupu poverený príslušník PZ uznesením odovzdá
vec miestne príslušnému správnemu orgánu, ktorý môže rozhodnúť rozkazom
o uložení sankcie za priestupok, keďže výsledkom (skráteného) vyšetrovania,
vzhľadom na uplatnenie postupu podľa § 197 ods. 1 písm. a/ Tr. por., bude s najväčšou
pravdepodobnosťou preukázané, že skutok sa stal, ale nie je trestným činom. Na
úrovni administratívnoprávnej zodpovednosti v odvetví priestupkového práva
trestnému činu zodpovedajú priestupky na úseku hospodárenia s bytmi a nebytovými
priestormi podľa § 26 zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení účinnom od 01. 12.
2019.
Priestupku na úseku hospodárenia s bytmi a nebytovými priestormi sa dopustí
ten, kto úmyselne protiprávne získa, obsadí alebo užíva byt alebo nebytový priestor.
Páchateľovi možno uložiť pokutu do 165 eur.
Skutková podstata priestupku v zásade zodpovedá skutkovej podstate trestného
činu neoprávneného zásahu do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru.
Rovnako najdôležitejším v procese dokazovania je preukázanie úmyslu páchateľa.
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Možno teda ustáliť, že administratívnoprávne garancie v oblasti
priestupkového práva spĺňajú svoj účel, ktorým je viesť občanov k tomu, aby
dodržiavali zákony a ostatné právne predpisy a rešpektovali práva spoluobčanov,
nenarúšali verejný poriadok a občianske spolunažívanie. Limitom môže byť, ozaj už
len v rovine úvah, priestupková rovnorodá recidíva páchateľa, ktorá však pri uplatnení
zásady ne bis in idem neprichádza do úvahy. Snáď len v prípade, ak by po
právoplatnosti rozhodnutia o uložení sankcie za priestupok prenajímateľ uzavrel
znovu s páchateľom nájomný pomer, a po ďalšom zániku nájmu bytu by nastala
totožná situácia.
ZÁVER
Cieľom predkladaného príspevku bolo v nadväznosti na dôvody a spôsoby
skončenia nájmu bytu popísať občianskoprávne a trestnoprávne garancie ochrany
prenajímateľa po zániku nájmu bytu a poukázať na ich limity.
Z ponúknutej deskripcie možno vyvodiť nepochybný záver o tom, že
občianskoprávne garancie v podobe civilného sporu o vypratanie nehnuteľnosti
a následná exekúcia vyprataním nehnuteľnosti sú jediným legálnym prostriedkom
vysťahovania nájomcu protiprávne užívajúceho byt, zatiaľ čo trestnoprávne garancie,
a fortiori administratívnoprávne garancie, sú skôr subsidiárnej povahy bez
výsledného efektu. Zároveň možno ustáliť, že súčasná právna úprava je v rovine
ochrany porušeného práva prenajímateľa nepružná, aj napriek odstráneniu niektorých
limitov v podobe posilnenia postavenia prenajímateľa Zákonom o krátkodobom
nájme bytov. Existencia duality právneho režimu nájmu bytu určite nie je žiadúca.
Nazdávame sa, že apriori vhodným riešením by bolo bývalo zapracovať zmenu, ktorú
priniesol ZoKNB priamo do OZ a novelizovať, resp. vypustiť jednotlivé ustanovenia.
V príspevku uvedená argumentácia sumarizuje niektoré zásadné limity
právnych garancií ochrany prenajímateľa v podobe formalistického postupu vedúceho
k legálnemu vyprataniu bytu, nepreberania zásielok súdu a exekútora nájomcom,
právnych povinností prenajímateľa v súvislosti s nájomcom s mal. deťmi, otázky
rozsahu žalovaných pre pasívnu vecnú legitimáciu, či naplnenie skutkovej podstaty
trestného činu pri vyprataní bytu inak ako exekúciou, resp. vo všeobecnosti
protiprávnosť svojvoľného vypratania bytu, a svedčí o potrebe ich zmeny napr.
legislatívnym zakotvením možnosti svojpomocne vypratať byt prenajímateľom za
súčasného zachytenia vypratávania do notárskej zápisnice a uložením vypratávaných
vecí do úschovy na náklady nájomcu najdlhšie na dobu 30 dní, podobne, ako je to
v prípade vypratania nebytového priestoru. Takéto oprávnenie by výrazne posilnilo
garancie ochrany práv prenajímateľa.
Dúfame, že predložený príspevok podnieti čitateľov k ďalšej úvahe a návrhy de
lege ferenda raz nájdu odozvu v legislatívnom procese.
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Právne vzťahy s neznámymi vlastníkmi pozemkov
na Slovensku
Legal relations with unknown land owners in Slovakia
JUDr. Peter Gabrik

Abstrakt
Na Slovensku sa v právnej praxi stretávame s inštitútom tzv. neznámych vlastníkov
pozemkov. Je to zapríčinené najmä rozdrobenosťou vlastníctva pozemkov na
Slovensku a ich nedôslednou evidenciou v minulosti. V minulosti sa pri vlastníkoch
pozemkov nezapisovali identifikačné údaje, ako dátum narodenia, bydlisko a pod, iba
meno a priezvisko. Do dnešnej doby ostalo mnoho pozemkov zapísaných na
vlastníkov bez dostatočných identifikačných údajov, čo spôsobuje celý rad
problémov. Poľnohospodárske pozemky týchto neznámych vlastníkov boli dané do
správy Slovenského pozemkového fondu a a lesné pozemky do správy štátneho
podniku Lesy SR, š.p., ktoré sú však veľmi limitované vo svojich oprávneniach.
Kľúčové slová:
Pozemky, vlastníctvo, neznámy vlastník, Slovenský pozemkový fond
Abstract
In Slovak Republic we meet with the institute of so-called unknown owners of the
land. This is mainly due to the fact land in Slovakia if fragmented and their proper
records have been neglected for a long time. Historically, the original records of real
estate did not sum up identification data such as date of birth or permanent residence,
but only name and surnames. Nowadays, many or real estates are registered as
ownership of unknown owners in the cadaster office. This raises many practical
problems. These real estates were entrusted to the administration of the Slovak Land
Fund and Lesy SR, š.p., which are limited in their disposal.
Key words:
Land, ownership, unknown owner, Slovak Land Fund
ÚVOD
Na Slovensku sa v bežnej praxi ale aj v zákonnej pozitívnoprávnej úprave
stretávame s inštitútom tzv. neznámych alebo aj ako nezistených vlastníkov. Je tomu
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tak najmä z dôvodu, že sú pozemky na Slovensku rozdrobené a po dlhú dobu sa
zanedbávala ich riadna evidencia. Historicky sa v pôvodnej evidencii nehnuteľností v pozemkových knihách, nezapisovali identifikačné údaje ako dátum narodenia,
trvalý pobyt osoby a pod. Zapisovali sa iba mená a priezviská, alebo isté prívlastky.
Spoliehalo sa na to, že v danej obci budú tieto dáta nezameniteľné a dostatočné. Na
danú dobu bola evidencia postačujúca, čo sa však už nedá povedať o súčasnosti.
Od roku 1964 sa prestali zapisovať zmeny vlastníctva do pozemkových kníh
a evidencia pozemkov sa začala viesť na listoch vlastníctva, čo sprevádzal celý rad
legislatívnych zmien (najmä nový Občiansky zákonník, zákon č. 40/1964 Zb.). Na
listy vlastníctva sa „po novom“ zapisovali vlastnícke vzťahy (a iné vzťahy)
k pozemkom len ak sa ich dotkla právna zmena. Teda v prípade, že niekto po roku
1964 chcel pozemok predať, darovať (s obmedzeniami vlastníctva ako takého na tú
dobu) alebo pozemok zdedil, vlastníctvo sa už zapísalo na list vlastníctva
s potrebnými identifikačnými údajmi. Ak sa však pozemku nedotkla právna zmena
(často z dôvodov, že ľudia pre rôzne poplatkové povinnosti a pod. ignorovali správny
zákonný prepis pozemkov), potom ostal evidovaný v pozemkovej knihe.
Po zmene právneho režimu v 90-tych rokoch minulého storočia bolo potrebné
tieto vážne nedostatky v evidencii pozemkov upraviť. Boli prijaté právne predpisy za
účelom sceľovania pozemkov (zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách,
usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a
o pozemkových spoločenstvách v znená neskorších predpisov), avšak sceľovaniu
musela predchádzať obnovená evidencia pozemkov, pretože značná časť nebola
správne evidovaná na listoch vlastníctva s potrebnými geodetickými a popisnými
informáciami k pozemkom. Preto bol prijatý aj zákon č. 180/1995 Z.z., o niektorých
opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov,
ktorý priniesol novinku - Register obnovenej evidencie pozemkov (ROEP). Tento
register, alebo už bežne známy pojem „ROEP“, si kládol za cieľ obnoviť evidenciu
pozemkov na Slovensku, aby po jej obnove mohol prísť na rad dôležitejší krok, ich
sceľovanie alebo iné vylepšenie resp. usporiadanie vlastníckych vzťahov
k pozemkom s cieľom ich lepšieho obhospodarovania. Veľmi zjednodušene
povedané, ROEP mal prepísať pozemky, ktoré boli evidované stále len
v pozemnoknižných vložkách do listov vlastníctva a pozemky nanovo zamerať aj
v mapových podkladoch.
ROEP mal prebehnúť v každej obci na Slovensku do roku 2012. V súčasnosti
je stav taký, že všetky pozemky na Slovensku sú už evidované na listoch vlastníctva,
ako parcely registra „E“ (na mape určeného operátu) alebo registra „C“ (na
katastrálnej mape), a už nemôže existovať kus pôdy, ktorý by bol evidovaný len
v pozemkovej knihe.
Na listoch vlastníctva však môžu byť evidovaní aj neznámy vlastníci (bez
identifikačných údajov, alebo aj žiadny vlastník)
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Práve v súvislosti s ROEPom vznikol inštitút neznámych vlastníkov
pozemkov. Ide o osoby, ktoré zákon č. 180/1995 Z. z. v § 16 definuje ako osoby:
a)

o ktorých nie sú známe všetky identifikačné údaje, ktoré vyžaduje
katastrálny zákon (zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o
zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon))
v súbore geodetických informácii a súbore popisných informácií (často už
aj mŕtve osoby), najčastejšie o týchto osobách sú známe len ich meno
a priezvisko

b)

o ktorých nie sú známe vôbec žiadne údaje, ani len meno (vlastníctvo
týchto pozemkov sa mohlo na list vlastníctva zapísať aj úplne
zjednodušene ako „neznámy vlastník“). V tomto prípade možno hovoriť
o neznámych vlastníkoch v pravom slova zmysle.

Vo vyššie uvedenom texte sme potrebovali priblížiť oblasť, ktorej sa budeme
venovať a čitateľa uviesť do problematiky. Ďalej sa v tomto príspevku budeme
venovať ochrane, prevencii a zodpovednosti v právnych vzťahoch s neznámymi
vlastníkmi, ako znie aj zámer konferencie. Ako je zrejmé, neznámy vlastníci naďalej
vlastnia značné percento pozemkov na Slovensku. Je teda potrebné zodpovedať
viacero otázok, ako napr. či je možné vôbec vstupovať s uvedenými neznámymi
vlastníkmi do právnych vzťahov, akým spôsobom a na čo potrebné si dať pozor. Je
tiež potrebné pozrieť sa na vec aj z toho uhla, či je možné problém vyriešiť, aby sa
mohlo do právnych vzťahov stupovať so známymi vlastníkmi.
1

NIEKTORÉ PRÁVNE ASPEKTY NEZNÁMYCH VLASTNÍKOV
POZEMKOV V OPTIKE MOŽNOSTI VSTUPOVAŤ S NIMI
DO PRÁVNYCH VZŤAHOV

Projekt ROEP bol vo veľa veciach užitočný, ale nie dostatočný. V súčasnosti
v každom katastrálnom území, v každej obci na Slovensku (a dovolím si uviesť, že aj
v každej rodine) figuruje neznámy vlastník pozemkov. Pojem neznámy vlastník
pozemkov však používame v právnom význame, pretože neznámi vlastníci pozemkov
v skutočnosti môžu byť známi, t.j. môžu bývať v danej obci, v zahraničí, môžu mať
dedičov a pod. Tieto osoby teda môžu žiť a pôsobiť aj v rovnakej obci, kde vlastnia
pozemok a len pre účely evidencie sú tzv. neznámymi vlastníkmi. Preto o neznámych
vlastníkoch hovoríme len pokiaľ ide o nedostatočné údaje v evidencii katastra.
Počas konania ROEP mali obyvatelia obcí možnosť doplniť evidenciu,
predložiť listiny a podklady a preukázať tak svoje vlastníctvo, resp. svoje právne
nástupníctvo. Mohli tak už v konaní ROEP zabezpečiť, aby nebol na list vlastníctva
zapísaný neznámy vlastník, ale vlastník známy (žijúci alebo jeho dedič, resp.
vydržiteľ) s potrebnými identifikačnými údajmi. Povedomie obyvateľov, o čo
v konaní ROEP ide, však nemuselo byť dostatočné, resp. samotný spracovateľ ROEP
alebo obec nemusela vyvinúť dostatočné úsilie u svojich obyvateľov na to, aby si
evidenciu pozemkov overili. O to viac neznámych vlastníkov bolo zapísaných na listy
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vlastníctva, keďže projekt ROEP sa musel v istej fáze ukončiť. Upovedomenie
o konaní ROEP a iné súvisiace oznámenia prebehli často len verejnou vyhláškou.
Stav je v súčasnosti ten, že neznámych vlastníkov je obrovské množstvo
v každom katastrálnom území. Tento fakt spôsobuje rôzne výzvy pre prax, najmä
pokiaľ ide o užívanie pôdy s možnosťou prípadnej výstavby. Aj rôzne medializované
prípady farmárov, ktorí nemôžu alebo len ťažko môžu hospodáriť na pôde, často
spočíva aj v probléme neznámych vlastníkov (popri iných - ako je rozdrobenosť
pôdy).
Vhodnému usporiadaniu vlastníctva pozemkov na Slovensku pre jeho lepšie
užívanie určite napomôže sceľovanie – projekty pozemkových úprav (v zmysle
zákona č. 330/1991 Zb.). Tie už prebehli v niekoľkých obciach na Slovensku avšak
stále je viac ako 80 % obcí bez vykonaného projektu pozemkových úprav.1
V súčasnosti Ministerstvo pôdohospodárstva SR realizuje verejné obstarávania na
vykonanie ďalších projektov pozemkových úprav.2
Pokiaľ ide o neznámych vlastníkov, pozemkové úpravy pomôžu len čiastočne.
Pozemkové úpravy scelia vlastníctvo a rozumne usporiadajú jeho rozmiestnenie
a prístup k pozemkom. Výsledok je ten, že jeden neznámy vlastník tak nemá podiely
v rôznych parcelách, ale vlastní jednu parcelu sám v celosti, ku ktorej má prístup.
Tým sa vyrieši rozdrobenosť pozemkov, ale nie samotná podstata
problému neznámych vlastníkov. Tí naďalej ostanú neznámymi, ich pozemky
budú nevysporiadané, iba budú scelené. Aj po pozemkových úpravách tak
v katastrálnom území ostanú veľké časti pôdy, ktoré nebudú mať známeho vlastníka.
Aby sa pozemky neznámych vlastníkov mohli užívať, ich správa je zverená
do rúk:
a) Slovenského pozemkového fondu, pokiaľ ide o poľnohospodárske
pozemky
b) Lesov SR, pokiaľ ide o lesné pozemky
Tieto subjekty sú zákonným zástupcom neznámych vlastníkov a môžu za nich
pozemky prenajať, zastupujú ich v súdnych a iných správnych konaniach a za istých
okolností môžu ich pozemky aj predať. Výťažok z predaja potom držia na depozitnom
účte.
Touto zákonnou správou je akoby vykrytá bežná operatíva – to, aby pozemky
neležali ladom. Prenájmom pozemkov na poľnohospodárske účely je zabezpečené, že
sa na pozemkoch môže hospodáriť a môžu sa poľnohospodársky využiť. Je tiež veľa
pozemkov, ktoré sa nedajú využiť na poľnohospodárske účely (alebo lesné
1
2

http://www.mpsr.sk/sk/
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&navID2=1&sID=40&id=14055
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hospodárstvo). Ide často o pozemky v zastavanom území obcí. Tieto pozemky môžu
byť v územnom pláne určené na účely ako je záhrada, stavebné pozemky, športoviská,
verejná zeleň a pod. Tieto potom ostávajú bez možnosti ich využitia alebo naplnenia
plánov z územného plánu, pretože na realizáciu projektov je potrebné vysporiadať
vlastníctvo k pozemkom.
Ako vyplýva z vyššie uvedeného, sú v zásade dve možnosti, ako vstúpiť do
právneho vzťahu s neznámym vlastníkom pozemkov.

Identifikácia – v zásade je možné neznámeho vlastníka zidentifikovať.
Napomôcť doplniť identifikačné údaje do listu vlastníctva a následne sa
z neznámeho vlastníka stane vlastník známy a s ním sa už uzatvárajú právne
vzťahy alebo úkony štandardným spôsobom. Doplniť identifikačné údaje by
mali hlavne samotní neznámi vlastníci a ak už nežijú, potom ich právni
nástupcovia, ktorí následne môže pozemky predediť.

Vstup do právneho vzťahu so zákonným zástupcom – ako bolo uvedené
vyššie, zákon zveril správu pozemkov neznámych vlastníkov v prípade
poľnohospodárskych pozemkov do rúk Slovenskému pozemkovému fondu
a pokiaľ ide o lesné pozemky Lesom SR, š.p.. Pokiaľ je teda na liste vlastnítva
naďalej zapísaný vlastník ako neznámy a je k nemu vedená správa (t.j. nedošlo
o identifikácií), je možné za splnenia zákonných podmienok vstúpiť do
právneho vzťahu priamo s neznámym vlastníkom skrz jeho správu/zákonného
zástupcu.
K vyššie uvedeným dvom možnostiam, ako v praxi vstúpiť do právneho vzťahu
s neznámym vlastníkom je potrebné doplniť, že identifikácia a následne uzatváranie
právnych aktov priamo s identifikovaným vlastním (alebo už dedičom, ako novým
vlastníkom) má jednu hlavnú výhodu – je možné sa dohodnúť na všetkých právnych
vzťahoch alebo úkonoch, ktoré právo dovoľuje. Ide teda o štandardne uzatváranie
zmlúv, ako s akýmkoľvek iným vlastníkom pozemkov. Môže sa dohodnúť napr.
predaj pozemku, darovanie, zámena a pod.
Pri druhej možnosti, keď sa o právnych vzťahoch komunikuje do správcom, sú
možnosti limitované. Zákon menuje pozitívne, ktoré úkony s pozemkami neznámych
vlastníkov môžu správcovia uskutočniť. Nič viac, čo zákon priamo nedovoľuje, nie je
možné dohodnúť. Správcovia majú v zásade prvoradú úlohu chrániť vlastníctvo
neznámych vlastníkov. Medzi ochranu tohto vlastníctva patrí napr. aj zabezpečenie
riadneho hospodárenia na poľnohospodárskej pôde, ktorá keby ležala ladom, jej
produkčná schopnosť by mohla byť znížená. Taktiež správcovia zastupujú neznámych
vlastníkov s správnych konaniach alebo v súdnych konaniach. To je dôležité pre
riadny chod vecí verejných, napr. v prípade výstavby potrubia aj cez pozemok
neznámeho vlastníka sa správca vyjadruje v stavebnom konaní. Ak by táto možnosť
nebola, mohli by byť ohrozené verejne nevyhnutné konania.
Ako je uvedené, správcovia majú najmä chrániť vlastníctvo neznámych
vlastníkov, kým sa títo nestotožnia (dedičia neprededia) a zabezpečiť zastúpenie
v takých konaniach, ktoré nemôžu čakať na identifikáciu – napr. aj konanie o zrušení
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a vyporiadaní spoluvlastníctva pozemku, ak je neznámy vlastník spoluvlastníkom
s inými známymi osobami. V takom prípade je dôležitejšie rešpektovať to, že
spoluvlastník už nechce viac zotrvať s spoluvlastníkom vzťahu s neznámym
vlastníkom, ako skutočnosť, že je vlastník neznámy a nebola by možnosť s ním
spoluvlastníctvo vyporiadať. Preto správcovia sa môžu aj dohodnúť na zrušení
a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva.
Správcovia sú však limitovaní pri právnych úkonoch, ktorými by sa previedlo
vlastnícke právo z neznámych vlastníkov na iné subjekty. Limitácia je teda pri
úkonoch, ktoré nie sú nevyhnutné.
V zmysle uvedeného, ak sa neznámy vlastník identifikuje alebo jeho dedičia
prededia pozemky, potom pre uzatváranie právnych úkonov a vstup do vzťahov nie
sú zásadné právne otázky. Opačne je to v prípade, že neznáme vlastníctvo trvá
a neznámy vlastník je zo zákona zastúpený správcom. Táto oblasť si žiada bližšie
vysvetlenie, ako a či vôbec je možné v takom prípade so správcom uzatvárať právne
úkony týkajúce sa pozemkov neznámych vlastníkov a ak áno, aké sú limity. Práve
tieto otázky rozoberieme v kapitolách nižšie.
2

PRÁVNE DOVOLENÉ ÚKONY SPRÁVCOV POZEMKOV
NEZNÁMYCH VLASTNÍKOV

Súčasný stav, ako bolo uvedené, mnohými formami ovplyvňuje právne vzťahy
obyvateľov Slovenska. Týka sa ich to len čo sa dostanú do styku s pôdou alebo lesmi
a chcú napr. stavať, hospodáriť na pôde, zabezpečiť si prístup k pozemku, realizovať
iný projekt a tiež sa s tým stretnú v dedičskom konaní. Stav však ovplyvňuje aj veci
verejné, ako sú verejné investície do infraštruktúry, priemyselné parky a iné projekty
vo verejnom záujme napríklad pri ochrane prírody. Tiež tento problém súvisí
s existenciou a fungovaním štátnych inštitúcii, ktoré tieto pozemky spravujú.
Ako bolo vyššie uvedené, problém neznámych vlastníkov je rozdelený, pokiaľ
ide o verejnú správu, medzi dve inštitúcie:
1.

Slovenský pozemkový fond
Ten podľa zákona č. 180/1995 Z. z. spravuje pozemky neznámych vlastníkov,
avšak len pokiaľ ide o druh pozemkov:
a) Orná pôda
b) Chmeľnice
c) Vinice
d) Ovocné sady
e) Záhrady
f) Trvalé trávne porasty3

3
Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č.
245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, sú tieto vymenované druhy pozemkov spolu považované za poľnohospodársku pôdu.
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2.

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik
Tie podľa zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov
spravujú pozemky neznámych vlastníkov, avšak len pokiaľ ide o druh
pozemkov:
g) Lesný pozemok

Nakladanie s pozemkami neznámych vlastníkov bolo teda rozdelené medzi dve
štátne inštitúcie. Toto delenie je opodstatnené, pretože správu vykonáva ten subjekt,
ktorý má najbližšie k druhom pozemkov, ktoré má spravovať.4 Slovenský
pozemkový fond (ako právnická osoba zriadená zákonom) zo zákona spravuje
poľnohospodárske pozemky štátu, preto zákonodarca priradil správu
poľnohospodárskych pozemkov neznámych vlastníkov tiež do správy Slovenského
pozemkového fondu. Lesy SR, š.p. spravujú lesné pozemky štátu, preto im
zákonodarca do spoločnej správy zveril aj lesné pozemky neznámych vlastníkov.
O zverení správy lesných pozemkov svedčí ustanovenie § 50 ods. 6 zákona č.
326/2005 Z.z. o lesoch, kde sa uvádza:
„Správca podľa odsekov 3 a 4 vykonáva práva vlastníka k lesnému majetku vo
vlastníctve štátu, najmä zabezpečuje jeho ochranu a zastupuje vlastníka v konaní pred
súdom a orgánmi verejnej správy; obdobne správca postupuje vo veciach lesných
pozemkov, ktorých vlastník nie je známy, alebo ktorých vlastník je známy ale jeho
trvalý pobyt alebo sídlo nie je známe (ďalej len „nezistený vlastník“), a to aj vtedy,
ak vlastnícke právo štátu a nezistených vlastníkov je sporné. Vedie evidenciu lesného
majetku vo vlastníctve štátu podľa osobitného predpisu.“
Pri uvedenej definícii zákon o lesoch podporne odkazuje aj na zákon č.
180/1995 Z. z., ktorý je možné považovať za nosný právny predpis pri definovaní
pojmu a problematiky neznámych vlastníkov pozemkov na Slovensku.
Vyššie uvedený text hovorí o tom, kto vykonáva správu lesných pozemkov.
Táto deľba nebola samoúčelná. Je potrebné uviesť, že Lesy SR, š.p. majú samostatne
definované právomoci pri nakladaní s lesnými pozemkami neznámych vlastníkov. Dá
sa zhodnotiť, že tieto oprávnenia sú užšie oproti Slovenskému pozemkovému fondu.
Pri otázke, čo konkrétne môžu Lesy SR, š.p. ako správca s pozemkami neznámych
vlastníkov robiť, platí, že najčastejšie ich môže len prenajať, aj to po splnení
zákonných podmienok. V zmysle definície podľa § 50 ods. 6 citovanej vyššie by sa
ešte dalo doplniť, že správca môže lesné pozemky neznámych vlastníkov užívať sám
ako vlastník (čo znamená hospodáriť v lesoch), najmä tiež tieto pozemky chrániť
a zastupovať vlastníka v konaniach pred súdmi a orgánmi verejnej správy.

4
Je potrebné dodať, že vyššie uvedený výpočet pozemkov neznamená, že by neznámi vlastníci nemohli vlastniť aj
nehnuteľnosti prípadne iné veci alebo aj stavebné pozemky. Stavby a stavebné pozemky uvedených vlastníkov
spravujú príslušné okresné úrady. Táto oblasť má svoje špecifiká, ktoré sú viac vzdialené od problematiky pozemkov
(poľnohospodárskej a lesnej pôdy), preto by si vyžadovala samostatný príspevok.
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Zo zákonnej úpravy vieme vyabstrahovať nasledovné oprávnenia správcov
(SPF a Lesov SR, š.p.) pozemkov neznámych vlastníkov. Každý si teda v rámci
ochrany a prevencie vzniku nežiaducich právnych následkov, akým by mohla byť
neplatnosť právneho úkonu (ak by bol uzavretý v rozpore s nižšie uvedenými
možnosťami správcov), môže odkontrolovať vopred, či môže zamýšľaný právny úkon
zrealizovať so správcom pozemkov neznámych vlastníkov. V prípade, že by napr.
správca predal pozemok neznámeho vlastníka bez právneho dôvodu uvedeného
v písm. e) nižšie, potom by takýto úkon mohol byť neplatný. Ak by sa neskôr neznámy
vlastník stotožnil, mohol by namietať, že predaj bol vykonaný v rozpore so zákonom
a je neplatný, čo by znamenalo, že je naďalej vlastníkom pozemku (mohol by si podať
žalobu o určenie vlastníckeho práva proti nadobúdateľovi pozemku).
Pre základnú mieru právnej istoty pri vstupe do vzťahu s neznámym vlastníkom
pozemku cestou jeho zákonného zástupcu/správcu považujeme za vhodné poznať
zákonom dovolené konania v tejto oblasti. Správcovia pozemkov neznámych
vlastníkov teda môžu ich pozemky:
a)
Užívať sami ako vlastník – Len Lesy SR, š.p. (neplatí pre SPF)
vlastníctvo v sebe zahŕňa práva:
držať,
užívať požívať a
brať z nich plody (poľnohospodársky využívať resp. hospodáriť v lesoch),
avšak nemôžu vlastnícke právo prevádzať. Z výkladu právnych predpisov je zrejmé,
že ak zákon myslí užívanie ako vlastník, toto užívanie nie je úplné, pretože sa vylučuje
jeden aspekt vlastníckeho práva, a to je právo scudzovať. Preto je automaticky
potrebné dodať, že právo užívať ako vlastník, ale v medziach zákonných obmedzení.
b)
Prenajať – práva držať, užívať a požívať pozemky neznámych vlastníkov
a brať z nich plody je možné previesť na iný subjekt. V takom prípade hovoríme
o prenájme pozemkov. V tomto smere je viditeľné, že pod obsahom „užívať ako
vlastník“ zákonodarca videl rozsah práv ohraničený prenájmom. Nájomca tak od
správcu dočasne dostane oprávnenia pozemky držať, užívať/požívať a brať z nich
plody (napr. aj drevnú hmotu). Preto by bolo možné dať aj znak = medzi právom
užívať sám ako vlastník a právom prenajímať tieto pozemky. Prenájom je obmedzený
podľa textu nižšie. Najmä však platí, že prenájom lesných pozemkov je možný len
v prípade, že obhospodarovateľom lesa nie sú Lesy SR, š.p. (§ 51 b ods. 2 zákona č.
326/2005 Z.z. o lesoch). Slovenský pozemkový fond v zmysle § 18 zákona č.
180/1995 Z.z. oproti Lesom SR, š.p. nemôže pozemky užívať sám (je zrejmý iný
režim lesných pozemkov vs. poľnohospodárskych), ale ich iba prenajíma na účely:
poľnohospodárstva alebo lesného hospodárstva,
prípadne v súlade s rozhodnutím príslušného orgánu štátnej správy vydaného
podľa osobitných predpisov dočasne aj na iný účel,
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ak sa pozemky nedajú prenajať podľa vyššie uvedených účelov
(poľnohospodárstvo a dočasne aj iný účel), potom Slovenský pozemkový fond
ich môže prenajať aj dlhodobo na iný účel.5

c)
Zastupovať vlastníka v konaniach pred súdmi a orgánmi verejnej správy
– tu sa zavádza zákonné zastúpenie. Ide o prípady, keď musí byť vlastník pozemku,
hoci je neznámy, účastníkom súdneho alebo iného správneho konania (niekto ho
zažaluje, alebo sa na neho ako účastníka vzťahuje iná definícia). Neuplatnia sa teda
inštitúty ustanovenia opatrovníka podľa zákona č. 160/2015 Z.z. o civilnom
sporovom poriadku (CSP) ako všeobecné pravidlá, ale neznámych vlastníkov zo
zákona zastupuje správca – SPF alebo Lesy SR, š.p., ktorí by mali byť najlepšie znalí
problematiky a okolností vlastníctva lesného pozemku. V tomto smere bolo cieľom
zákonodarcu práve to, aby v súdnych konaniach a správnych konaniach (kde sa
z pozície vlastníctva pozemkov neznámi vlastníci často ocitnú) ich práva hájili
odborne spôsobilé orgány, ktoré aj spravujú ich majetok a teda mali by byť s ním
najlepšie oboznámení. Ide zrejme o lepšie riešenie, oproti tomu, ak by súd
ustanovoval opatrovníka pre konanie neznámemu vlastníkovi napr. z radov
zamestnancov súdu alebo obec. Toto zákonné zastúpenie dáva zmysel aj z toho
dôvodu, že ak je správcovi umožnené užívať pozemky a prenajímať ich, potom je
nanajvýš potrebné, aby mohol správca zastupovať vlastníka aj v súdnych a správnych
konaniach.
d)
Chrániť pozemky – toto právo, resp. v tomto prípade by bolo lepšie hovoriť
o povinnosti správcu, je možné vnímať tiež ako logickú poistku. Ak už neblahú
situáciu s neznámymi vlastníkmi pozemkov na Slovensku máme, určite je cieľom
právnej úpravy chrániť toto ich vlastníctvo. Keďže sa o svoje vlastníctvo nevedia
postarať sami, je ochrana ich vlastníctva zverená správcovi. Správca by mal pozemky
užívať, prenajímať za vlastníka tak, aby jeho vlastníctvo ochránil, aby neznižoval jeho
hodnotu. Kedykoľvek sa môže neznámy vlastník zidentifikovať, zapísať potrebné
identifikačné údaje v katastri nehnuteľností a tým momentom zaniká správa SPF a
Lesov SR, š.p.6. Neznámy vlastník sa zmení na známeho, riadneho vlastníka
a v zmysle právnych predpisov správa zanikne. Takýto prípad môže nastať prakticky
kedykoľvek. Bolo by teda vhodné, aby sa na to prihliadalo pri správe, nech jej
výsledkom je bezproblémové „odovzdanie“ správy vlastníkovi pozemku. Ak by sa
pozemky neznámych vlastníkov patrične nechránili, potom by sa mohlo stať, že keď
sa k nim vlastník právne dopracuje, budú znehodnotené. Takýto vlastník by s daným
stavom nebol spokojný a mohli by vzniknúť rôzne problémy, napr. by si vlastník
mohol uplatňovať nároky voči správcovi, napr. aj náhradu škody. Je určite lepšie
vyhnúť sa právnej neistote a problémom a preto radšej nastaviť správcovi také
mantinely už zo strany zákonodarcu, aby musel pozemky, ktoré spravuje, chrániť.
Pojem chrániť zákon bližšie nedefinuje, ale z ducha zákona sa určite myslí na budúce
prevzatie správy neznámym vlastníkom.
ust. § 18 ods. 2 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení
neskorších predpisov
6
V zmysle § 20 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
5
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Zákon č. 180/1995 Z z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k
pozemkom, ktorý dáva významné oprávnenia popri Slovenskom pozemkovom fonde
aj Lesom SR, š.p. sa postupne menil a dopĺňal o oprávnenia (niektoré ešte
významnejšie ako vyššie menované), ako si ich prax vyžadovala. Ide o tieto
oprávnenia:
e)

Scudziť pozemky – právo previesť vlastnícke právo, len ak dôvodom
prevodu je:
 účel, na ktorý možno pozemok vyvlastniť podľa osobitného predpisu,

Jedným z dôvodov, kedy výnimočne môže Slovenský pozemkový fond ale aj Lesy
SR, š.p. scudziť vlastnícke právo, je prípad, keď možno vlastnícke právo aj vyvlastniť
podľa osobitného predpisu. Osobitným predpisom, na ktorý zákon odkazuje, je
ustanovenie § 108 a nasl. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon). Tu sa uvádza, že:
„(1) Pozemky, stavby a práva k nim, potrebné na uskutočnenie stavieb alebo opatrení
vo verejnom záujme, uvedených v odseku 2, možno vyvlastniť alebo vlastnícke práva
k pozemkom a stavbám možno obmedziť rozhodnutím stavebného úradu (ďalej len
„vyvlastniť“).
(2) Vyvlastniť možno len vo verejnom záujme pre
a)
verejnoprospešné stavby podľa schválenej územnoplánovacej dokumentácie,
b)
vytvorenie hygienických, bezpečnostných a iných ochranných pásem a
chránených území a pre zabezpečenie podmienok ich ochrany,
c)
vykonanie asanácie sídelného útvaru alebo jeho asanačných úprav podľa
schválenej územnoplánovacej dokumentácie,
d)
vytvorenie podmienok pre nevyhnutný prístup k pozemku a stavbe,
e)
vytvorenie podmienok pre umiestnenie alebo riadnu prevádzku zariadenia
štátnej pozorovacej siete, ktorou sa zisťuje stav životného prostredia,
f)
výstavbu a správu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií vrátane zriadenia ich
ochranných pásiem a pre vybudovanie súvisiacich vyvolaných úprav podľa
osobitných predpisov,10e)
g)
výstavbu energetického diela na výrobu alebo rozvod elektriny podľa
osobitných predpisov,10c)
h)
výstavbu plynárenských zariadení podľa osobitných predpisov,10d)
i)
výstavbu vojenských objektov a vojenských priestorov osobitného určenia
podľa osobitných predpisov,10b)
j)
účely dobývania ložísk nerastov podľa osobitných predpisov,10f)
k)
výstavbu alebo prevádzkovanie vodohospodárskych diel podľa osobitných
predpisov,10g)
l)
stavby dráhy a jej súčastí a stavby v ochrannom pásme dráhy, ktoré slúžia
prevádzke dráhy alebo doprave na dráhe, na účely prístupu k dráhe alebo k jej súčasti
alebo na účel zabezpečenia prevádzky dráhy alebo dopravy na dráhe,10h)
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m)
zachovanie a riadne užívanie kultúrnej pamiatky podľa osobitných
predpisov,10i)
n)
výstavbu potrubí pre pohonné látky a ropu podľa osobitných predpisov,10j)
o)
uskutočnenie stavieb, ktoré sú významnou investíciou podľa osobitných
predpisov,10ja)
p)
zriadenie alebo prevádzkovanie verejných letísk a leteckých pozemných
zariadení vrátane ich ochranných pásiem podľa osobitných predpisov.10jb)
(3) Verejný záujem na vyvlastnení na účely uvedené v odseku 2 sa musí preukázať
vo vyvlastňovacom konaní. Za stavby podľa odseku 2 písm. a) sa považujú stavby
určené na verejnoprospešné služby a pre verejné technické vybavenie územia
podporujúce jeho rozvoj a ochranu životného prostredia, ktoré vymedzí schvaľujúci
orgán v záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie.“
K tomu bodu by sa dalo venovať aj v samostatnej práci, keďže ide o celú škálu nových
právnych oblastí a problémov7. Za všetky si dovolím len pár poznámok. Je zrejmý
cieľ, že v prípadoch verejného záujmu (napr. výstavba diaľnice) je možné pozemky
neznámych vlastníkov scudziť. Tu je potrebné dodať, že sa nemusí čakať na samotný
akt vyvlastnenia, ale správca môže vopred pozemky predať napríklad Národnej
diaľničnej spoločnosti. Potom k samotnému vyvlastneniu ani nemusí dochádzať. Ide
zrejme o akceptovateľný dôvod na predaj, ak aj pri známom vlastníkovi môžu štátne
orgány takto zásadne zasiahnuť do jeho práv a pozemok mu aj vyvlastniť.
Je potrebné sa zmieniť tiež o tom, že v súčasnosti existuje istá dichotómia právnej
úpravy týkajúcej sa vyvlastnenia, keď je platný a účinný popri ustanoveniach § 108
a nasl. stavebného zákona aj pomerne nový zákon č. 282/2015 Z.z. o vyvlastňovaní
pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a
doplnení niektorých zákonov. Tento zákon mal plne nahradiť právnu úpravu
v stavebnom zákone, resp. stavebný zákon mal byť nahradený úplne novým
stavebným zákon, už bez úpravy vyvlastnenia. Momentálne tak máme súčasne platné
a účinné dve zákonné úpravy pre proces vyvlastnenia. Tie sú dosť podobné avšak
majú aj rozdiely a to v širokej odbornej praxi spôsobuje veľké otázniky. Pre účely
tejto práce je podstatné to, že zákonný odkaz v bode § 19 ods. 3 písom a) by sa mal
doplniť alebo nahradiť práve uvedeným zákonom 282/2015 Z.z., ak nie teraz, tak
určite v budúcnosti.
 rozhodnutie o zriadení priemyselného parku podľa osobitného
predpisu,
Ide o druhý prípad, kedy možno scudziť vlastnícke právo neznámeho vlastníka.
Osobitným zákonom je zákon č. 193/2001 Z.z. o podpore na zriadenie priemyselných
parkov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o
niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších
Základné medze vyvlastnenia podáva Ústava SR v článku 20 ods. 4, kde uvádza: „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.“

7

158

predpisov (ktorý novelizoval o tento bod práve zákon č. 180/1995 Z.z.). Zmyslom
tohto zákona je upraviť podmienky poskytovania dotácií na zriadenie priemyselných
parkov, ako aj pôsobnosť orgánov štátnej správy pri poskytovaní a kontrole použitia
uvedenej dotácie. Tento titul predaja pozemkov sa zrodil z dôvodu potreby riešenia
sociálno-ekonomickej situácie, najmä problémov so zamestnanosťou. Z tohto dôvodu
Vláda SR začala podporovať zriaďovanie priemyselných parkov v regiónoch
Slovenska, poskytovať dotáciu za týmto účelom a vytvárať v súčinnosti s obcami
a mestami potrebnú infraštruktúru. Aby sa výstavba priemyselných parkov
nekomplikovala z dôvodu nevysporiadaných pozemkov, prijal sa tento bod – možnosť
správcu predať vlastnícke právo (najčastejšie obci) z dôvodu uľahčenia výstavby
priemyselného parku.
 usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným stavbami do 24. júna
1991 na účely poľnohospodárskej výroby,
Tento prípad, podobne ako aj ďalšie štyri možnosti scudzenia majú istý spoločný
základ, a to vysporiadanie pozemkov pod stavbami. Táto možnosť má svoj zmysel
preto, že ak je pozemok, hoci aj neznámeho vlastníka, už raz zastavaný (je potrebné
dodať, že stavba by mala byť postavená v súlade so zákonom), potom ho už ani
neznámy vlastník zrejme nebude nikdy môcť využívať. Súčasne vlastníci stavieb si
vyposporiadajú ich vlastnícke právo k stavbe a pozemkom pod ňou – z časti ide
o pozemky pod stavbou a priľahlý dvor, ktorý je oplotený a vlastníci stavby ho
dlhodobo užívajú. Tento prípad so stavbami na účely poľnohospodárskej výroby je
naviazaný na dátum 24. Júna 1991 z dôvodu, že zákon č. 229/1991 Zb. o pôde (ktorý
bol tiež reštitučným zákonom – vracal poľnohospodársku pôvodu oprávneným
osobám), k tomu dňu viazal cenové ocenenie výšky reštitučnej náhrady a tiež išlo
o dátum účinnosti zákona o pôde. Chcelo sa zabrániť špekuláciám, aby pri novo
postavených stavbách za účinnosti zákona o pôde si niekto uplatňoval podobné
nároky, ako subjekty dotknuté nespravodlivosťou spred účinnosti zákona o pôde. Pri
týchto stavbách sa myslí najmä budovy bývalých poľnohospodárskych družstiev,
dvorov, JRD, ktoré sú často mimo zastavaného územia obcí.


usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným stavbami vo
vlastníctve štátu slúžiacim ozbrojeným silám Slovenskej republiky,

Tento titul predaja je tiež pochopiteľný, aby ozbrojené sily nemali problémy na úseku
ochrany štátu a pod.
 usporiadanie vlastníctva k pozemkom
vybudovanými vo verejnom záujme,

zastavaným

stavbami

Platí obdobný popis ako pri poľnohospodárskych stavbách, len v tomto prípade ide
hlavne o intravilán obcí a miest. Ide o rôzne budovy škôl, úradov, kultúrnych
ustanovizní a pod. aby tie mohli vysporiadať vlastnícke právo k pozemkom, ktoré už
fakticky nebude nikdy môcť užívať žiadny iný subjekt, teda ani neznámy vlastník.
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 usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným inými stavbami, ako
sú uvedené v písmenách c) až e), a zabezpečenie nevyhnutného prístupu
k nim,
Zrejme sa prípady podľa vyššie uvedených bodov, ktoré sa týkajú pozemkov
zastavaných stavbami, dali zahrnúť aj do jedného bodu. Zákonodarca to však rozčlenil
najmä preto, že jednotlivé oprávnenia sa do zákona č. 180/1995 Z. z. dostávali
postupne. Neboli tam naraz od začiatku. Medzi poslednými oprávneniami prišla do
zákona možnosť predať pozemky neznámych vlastníkov aj v prípade bežných ľudí,
t.j. prípady všetkých ostatných stavieb. Najčastejšie ide o rodinné domy. Ide
o prípady, kedy sú domy a priľahlé pozemky oplotené a užívajú sa pokojne vlastníkmi
domu (ktorý by mal byť postavený legálne) ako jeden dvor alebo záhrada. V tomto
smere ak by nebola možnosť pozemky vo svojich dvoroch vysporiadať – kúpiť od
správcu, spôsobovalo by to v spoločnosti rôzne problémy. Vlastník alebo kupujúci
domu by bol v právnej neistote, kedy sa neznámy vlastník nájde a pod. Zrejme by to
malo vplyv aj na financovanie hypotekárnych a iných úverov na opravu domov, kedy
banky zriaďujú záložné právo aj k pozemkom. Tu tiež platí, že tento pozemok by už
zrejme nikdy nemohol neznámy vlastník využiť a súčasne vlastníci domu boli
blokovaní a nemohli ho odkúpiť a tak vysporiadať.
 usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným stavbami vo
vlastníctve obcí alebo vyšších územných celkov, ktoré prešli do ich
vlastníctva podľa osobitných predpisov, kúpnou zmluvou alebo
zámennou zmluvou,
Týmto bodom sa malo pomôcť samosprávam, obciam a vyšším územným celkom pri
decentralizovaní štátnej správy a pri prijatí zákonov o prevode majetku štátu na obce
a vyššie územné celky resp. o vlastníctve majetku obcí a vyšších územných celkov.
Obce a vyššie územné celky sa nemuseli napasovať ani do jedného z vyššie
uvedených bodov, nakoľko mohli vlastniť stavbu, ktorá nemusela byť postavená vo
verejnom záujme, ale slúži na istý špecifický účel. Zákon v tomto bode odkazuje aj
na cestný zákon. Týmto sa vyriešili niektoré sporné situácie, či sa mohlo alebo
nemohlo previesť vlastníctvo neznámeho vlastníka a chcelo sa pevne ukotviť toto
oprávnenie vyslovene pre samosprávy. Preto si samosprávy môžu vysporiadať kúpou
pozemkov neznámych vlastníkov prakticky každý pozemok zastavaný stavbami v ich
vlastníctve. Najčastejšie to využívajú pod obecnými školami, obecnými úradmi a pod,
alebo pod miestnymi komunikáciami a inou infraštruktúrou.
 usporiadanie vlastníctva k pozemkom na zabezpečenie nevyhnutného
prístupu k pozemkom iných vlastníkov.
Tento posledný titul, kedy je možné predať pozemok neznámeho vlastníka, je
zabezpečenie nevyhnutného prístupu k pozemkom iných vlastníkov. Ide o najnovšie
oprávnenie pre správcu, kedy môže pozemky predať a možno povedať, že aj najširšie.
V tomto prípade už nehovoríme vôbec o stavbách. Ide najmä o susedné pozemky, keď
na jeden pozemok sa nedá dostať inak, ako prechodom cez iný pozemok neznámeho
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vlastníka. Ide o istý bonus nad rámec možnosti zriadiť vecné bremeno, ktorú
rozoberáme nižšie a ktorá je tiež dostupná. Akoby zákonodarca chcel dať vlastníkom
susedných pozemkov lepšie právo, ako len vecné bremeno, a to aj samotné vlastníctvo
k parcele, po ktorej chodia k svojim pozemkom. Tu je potrebné povedať, že ide už
o vážnejší zásah do práv neznámych vlastníkov, pretože problém s prechodom sa dal
riešiť aj zriadením vecného bremena. Nemyslím si, že je nevyhnutné previesť
vlastnícke právo k jednému pozemku preto, aby sused mohol chodiť na svoj pozemok.
Prax však zrejme ukázala, že problém s neznámymi vlastníkmi tu dlho bol a asi aj
dlho ostane, preto ide o lepšiu formu usporiadania pomerov v reálnom živote. Často
ide o malé kúsky pôdy v reále tvoriace úzke parcely slúžiace jedine na prístup
k ostatným väčším pozemkom. Preto nie je dôvod, aby tiež malé parcelky inak
nevyužiteľné, ostávali nevysporiadarné, a zrejme ani neznámy vlastníci (keby sa
našli) by ich nevedeli nijako inak využiť.
f)
Zriadiť zmluvou vecné bremeno – v zmysle § 19 ods. 5 zákona č. 180/1995
Z.z. môže Slovenský pozemkový fond a správca ( Lesy SR, š.p.) zriadiť na
pozemkoch podľa § 16 ods. 1 písm. b) a c) (ide práve o pozemky neznámych
vlastníkov) zmluvou vecné bremeno. V § 18 ods. 4 sa tiež k tomu uvádza, že zriadiť
vecné bremeno možno za cenu podľa osobitného predpisu, t.j. za trhovú cenu. Pri
tomto inštitúte je vidieť, že nemá temer žiadne obmedzenia, ako je tomu pri
scudzovaní podľa písmena e) vyššie. Obmedzenia absentujú zrejme preto, že ide
o menší zásah do vlastníckych práv neznámych vlastníkov. Preto ak správcovia vidia
oprávnený dôvod, potom môžu zriadiť k pozemku neznámeho vlastníka vecné
bremeno. Najčastejšie zrejme pôjde o vecné bremeno práva prechodu cez pozemok
na zabezpečenie prístupu a pod. Avšak vecné bremeno môže znieť napríklad aj na
právo doživotného užívania in personam a pod. preto sa mohlo uvažovať aj pri tomto
inštitúte nad istými poistkami. Ak by sa neznámy vlastník zidentifkoval a ujal
užívania jeho pozemku, potom ho veľmi široké vecné bremeno môže dosť výrazne
obmedziť, prípadne až prakticky znemožniť pokojne užívanie pozemku.
Vyššie je pozitívne vymenované, čo môže správca s pozemkami neznámych
vlastníkov robiť. Negatívne vymedzenie zákon nepodáva, avšak argumentum
a contrario je možné usudzovať, že všetko ostatné je zakázané (tiež ak vychádzame
z ústavnej zásady, že štátne orgány môžu konať len to, čo im zákon dovoľuje).
Pri vymenúvaní, čo správca z lesnými pozemkami neznámych vlastníkov robiť
nemôže, by bol zoznam veľmi dlhý. Ako podstatné je potrebné vypichnúť, že správca
(ako vyplýva z vyššie uvedeného) najmä nemôže voľne previesť vlastnícke právo,
nemôže pozemky scudziť ak nie sú splnené podmienky podľa § 19 ods. 2 zákona č.
180/1995 Z.z..), Nemôže ich použiť ako záloh, zameniť, nemôže ich vložiť ako
obchodný majetok do obchodnej spoločnosti, zriadiť predkupné právo, použiť na iné
zabezpečovacie inštitúty a pod.
V tomto príspevku už neostal priestor na priblíženie správy podielov
neznámych vlastníkov s pozemkových spoločenstvách, na zodpovedanie otázok
ohľadom držania odplaty za prevod pozemkov neznámych vlastníkov na depozitnom
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účte správcu (ktorý musia povinne zriadiť) alebo tiež o problematike zrušenia
a vyporiadania podielového spoluvlastníctva. K týmto témam sa rád vrátim pri
ďalšom ročníku konferencie.
ZÁVER
Cieľom tohto príspevku bolo priblížiť pojem neznámy vlastník pozemkov
a následne špecifikovať, ako sa tento pojem prejavuje pri vstupovaní do právnych
vzťahov súvisiacich s takýmito pozemkami, pokiaľ ide o jednotlivé druhy pozemkov.
Z príspevku je možné sa dozvedieť, čo je inštitút tzv. neznámych vlastníkov
pozemkov, ako tento inštitút vznikol, ako sa prejavuje a či ide len o slovný (odvodený)
pojem alebo aj o zákonný inštitút, ktorý právne predpisy ďalej upravujú. Ďalej
nadväzujú jednotlivé špecifiká právnej úpravy nakladania s pozemkami neznámych
vlastníkov. Definuje sa správca neznámych vlastníkov pozemkov, ktorým je
Slovenský pozemkový fond a Lesy SR, š.p. a oprávnenia správcov. V tomto smere
vidím najväčší prínos príspevku v tom, že sa popisuje čo všetko môže a nemôže
správca pozemkov neznámych vlastníkov s nimi robiť a odôvodňuje sa stručne
praktický význam tejto úpravy. Upozorňuje sa tiež na rozdiely medzi správcami –
Slovenský pozemkový fond a Lesy SR, š.p.. Zodpovedajú sa otázky, čo so získanou
odmenou za správu resp. za získanú odplatu v prípade scudzenia vlastníckeho práva.
Každý si po oboznámení sa s týmto príspevkom vie lepšie vyhodnotiť ako
postupovať pre zabezpečenie právnej ochrany pri vstupe do právnych vzťahov
s neznámymi vlastníkmi cestou ich správcov. Tiež je možné uzavrieť, že by sa malo
robiť všetko preto aj de lege ferenda, aby sa problém s neznámymi vlastníkmi vyriešil.
Už v minulosti sa mohli zvoliť rôzne preventívne opatrenia, aby nám problém
s neznámymi vlastníkmi nevznikol, napr. lepšie oboznamovať verejnosť v konaní
ROEP, alebo prijať postupy, ktoré z iniciatívy štátu budú môcť upozorniť dedičov, že
ich predchodca stále vlastní pozemok. Je možné využívať nad digitalizovaním
archívnych údajov najmä z dedičských konaní, matričných údajov a tie porovnávať
s údajmi katastra, aby sa možno iniciatívne identifikovali dedičia, ktorí by mohli
pozemky neznámych vlastníkov prevziať. Takýto postup by bol určite zodpovedný zo
strany štátu, lebo čím neskôr sa bude problém riešiť, tým zložitejšie a drahšie metódy
ostanú k dispozícii.
Verím, že tento príspevok čitateľa, laika ale aj osobu s právnym vzdelaním,
zorientuje v pojmosloví neznámy vlastník pozemkov na Slovensku a poskytne širšie
súvislosti k pozitivno-právnej úprave tohto problému. Taktiež mám za to, že tento
príspevok možno pohne každého, aby si preveril, či práve on nie je dedičom
pozemkov po svojich predkoch – ešte stále vedených ako neznámych vlastníkov. Tým
by sa učinila prevencia budúcich problémov pri vstupe do právnych vzťahov pokiaľ
ide o pôdu a lesy.
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Mediácia ako prostriedok prevencie súdnych sporov
Mediation as a prevention to court proceeding
Mgr. Dominika Gornaľová

Abstrakt
Pojem mimosúdne riešenie sporov alebo ADR predstavuje zaužívaný systém
umožňujúci subjektom dospieť k efektívnemu a zároveň často lacnejšiemu riešeniu
vzniknutého sporu než tomu býva v prípade súdnych konaní. Výhoda spočíva
v prítomnosti kvalifikovaného neutrálneho orgánu – tretej strany. Konkrétnou
ambíciou príspevku je analýza využívania mediácie ako jedného z prostriedkov
prevencie, vďaka ktorej môžu subjekty predísť vzniku súdneho konania. Príspevok je
pritom zameraný na predchádzanie vzniku sporov vyplývajúcich z civilných
a obchodnoprávnych vzťahov obsahujúcich cudzí prvok.
Kľúčové slová:
Mimosúdne riešenie cezhraničných sporov, mediácia, cudzí prvok, Európska únia.
Abstract
The concept of out-of-court dispute resolution or ADR is a well-known system which
enables to subjects to reach an efficient and often cheaper solution to the dispute than
it is in the case of court proceedings. The advantage lies in the presence of a qualified
neutral third-party. The ambition of this paper is to analyze the use of mediation as
one of the means of prevention, thanks to which entities can prevent legal proceedings.
The paper is focused on prevention disputes arising from civil and commercial
relations containing a foreign element.
Key words:
Out of court dispute resolution, mediation, foreign element, European union.
ÚVOD
Zvýšený počet sporov v priestore Európskej únie, ako aj vo svete, viedol
k zmene konceptu riešenia sporov, ktorý začal odbočovať od „klasického“ súdneho
konania k rôznym alternatívam. Potreba vytvorenia funkčného konceptu systému
alternatív k súdnemu konaniu a ich legislatívnemu zakotveniu viedla k prijatiu výzvy
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Európskej rady na jej zasadnutí 15. a 16. októbra 1999 v Tampere. Európska rada
vyzvala členské štáty na vytvorenie alternatívnych, mimosúdnych postupov.1
Jedným z najrozšírenejších prostriedkov mimosúdneho riešenia sporov je
mediácia. Tento inštitút nie je potrebné nijako bližšie špecifikovať. Svoje stále
a nezastupiteľné miesto má vo verejnom a súkromnom práve ako jeden z prostriedkov
riešenia sporov. V medzinárodnom práve verejnom mediácia predstavovala od
nepamäti jeden z nezáväzných prostriedkov riešenia sporov. Jej významné postavenie
bolo potvrdené aj kodifikáciou v Haagskom dohovore o mierovom riešení sporov z
roku 1907.
V súkromnom práve zaradíme mediáciu do skupiny mimosúdnych
prostriedkov riešenia sporov. V odbornej literatúre sa často stretávame aj s pojmom
ADR (z anglického alternative dispute resolution). Používanie tohto pojmu
v Európskej únii zahŕňa všetky alternatívy k tradičnému a formálnemu „súdnemu“
konaniu. Okrem mediácie do tejto kategórie zaradíme aj ďalšie inštitúty, napríklad
rozhodcovské konanie, negociáciu alebo med-arb. Základný rozdiel existujúci medzi
mediáciou a ostatnými prostriedkami ADR spočíva v dobrovoľnosti a vo flexibilnej
povahe procesu mediácie.
Pôvod prostriedkov mimosúdneho riešenia sporov sa datuje do starovekej Číny,
pričom vznikli z konfuciánskych princípov, ktoré podporovali skôr harmóniu
v komunite pred individuálnou spravodlivosťou. V Číne a neskôr v niektorých
afrických komunitách vznikol systém, v rámci ktorého si skupina „starších“ vypočuje
predmet sporu z pohľadu jednotlivých strán sporu a buď pomôže stranám dospieť
k dohode (v danom prípade sú badateľné prvky negociácie) alebo rozhodne spor a to
za účelom zachovania mieru v komunite (v tomto prípade je vidieť prvky arbitráže).
Je však na mieste položiť si otázku, kde nájdeme miesto mediácie dnes.
V priestore Európskej únie sa na inštitút mediácie môžeme pozerať z troch oblastí
a to:
a) v rámci civilných a obchodnoprávnych sporov;
b) z pohľadu práv spotrebiteľov, pričom často ide o spory s nízkou hodnotou
sporu;
c) v oblasti rodinnoprávnych sporov, najmä tých, ktoré zahŕňajú aj maloletých.
V tomto príspevku je naša pozornosť zameraná na prvú kategóriu a teda
mediáciu v oblasti občianskoprávnych a obchodnoprávnych sporov, pričom sa
venujeme aj sporom, v ktorých sa vyskytuje cudzí prvok.
Zo štatistík jednoznačne vyplýva, že v predmetnej oblasti občianskoprávnych
a obchodnoprávnych sporov je využitie mediácie iba veľmi nízke. Napriek pomerne
nedávnej úprave mediácie v civilných a obchodnoprávnych veciach smernicou
Bod 2 preambuly smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/52/ES z 21. mája 2008 o určitých aspektoch
mediácie v občianskych a obchodných veciach
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Európskeho parlamentu a Rady 2008/52/ES z 21. mája 2008 o určitých aspektoch
mediácie v občianskych a obchodných veciach („Smernica“, „Smernica o mediácii“
alebo „Mediačná smernica“), je dnes podľa štúdie Európskeho parlamentu mediácia
aplikovaná iba v približne 1 % týchto sporov v rámci priestoru Európskej únie.
Prístup k spravodlivosti predstavuje jeden zo stavebných kameňov Európskeho
spoločenstva, pričom tento môže byť dosiahnutý aj prostredníctvom ADR. Cieľom
Smernice o mediácii bolo uľahčiť prístup k alternatívnemu riešeniu sporov
a podporovať riešenie sporov v priateľskom duchu prostredníctvom nabádania na
používanie mediácie a zabezpečením vyváženého vzťahu medzi mediáciou a súdnym
konaním 2
Ambíciou tohto príspevku je analýza právnej úpravy inštitútu mediácie
v Európskej únii a jej aplikácii v praxi, a to najmä s poukazom na mediácie ako
prostriedku prevencie súdnych sporov. Pre dosiahnutie cieľa sme si kládli otázky
najmä v súvislosti s efektivitou už existujúcej regulácie a možnosťami jej novelizácie.
Pre dosiahnutie stanoveného cieľa sme použili, najmä analytickú metódu, kde
skúmame reguláciu inštitútu mediácie v Mediačnej smernici a ďalších prameňoch jej
úpravy, ďalej komparácia a to najmä v súvislosti s transpozíciou Smernice do
jednotlivých právnych poriadkov. Poznatky, ktoré sme nadobudli použitím týchto
dvoch metód sú následne spracované za použitia syntézy. Pri formulácii záverov sme
použili metódy indukcie a dedukcie. Príspevok je pritom rozdelený do dvoch kapitol.
Prvá z nich definuje samotný inštitút mediácie z pohľadu Smernice o mediácii. Druhá
kapitola sa venuje spôsobom transpozície Smernice ako aj následnému mediačnému
paradoxu.
1

ÚPRAVA MEDIÁCIE V MEDIAČNEJ SMERNICI

Prijatie Smernice o mediácii bolo dlhodobo očakávaným krokom. Ambícia
prijatia novej právnej úpravy spočívala v harmonizácii regulácie medzi jednotlivými
štátmi Únie a zároveň si kládla za cieľ vybudovať vzájomnú dôveru v mediačný
proces. Mediačná smernica sa venuje úprave ako vnútroštátnej mediácie, tak aj
mediácie s cudzím prvkom.
V prvom rade považujeme za podstatné venovať sa definícii pojmu mediácia,
ktorý sa nachádza aj v samotnej smernici. Článok 3 definuje mediáciu ako:
„štruktúrovaný postup bez ohľadu na to, ako sa nazýva alebo ako sa naň odkazuje,
pri ktorom sa dve alebo viacero strán sporu dobrovoľne pokúšajú dosiahnuť dohodu
o riešení svojho sporu za pomoci mediátora. Tento postup môžu začať strany, môže
ho navrhnúť alebo nariadiť súd, alebo môže byť ustanovený právom členského štátu.
Pojem zahŕňa mediáciu vedenú sudcom, ktorý nie je zodpovedný za žiadne súdne
konanie týkajúce sa predmetného sporu. Vylučuje však snahy súdu alebo sudcu

2

Článok 1 Smernice o mediácii
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konajúceho vo veci o urovnanie sporu v priebehu súdneho konania týkajúceho sa
predmetného sporu.“
Definícia mediácie podľa Smernice je pomerne široká, čo si vysvetľujeme
najmä záujmom zákonodarcu zachovať flexibilitu tohto inštitútu. Dohody o riešení
sporu prostredníctvom mediácie majú zmluvný základ, takže by sme ich mohli zaradiť
do obchodného alebo občianskeho práva. Avšak pokiaľ sa v mediácii nachádza cudzí
prvok a dochádza k stretu viacerých právnych poriadkov, môžeme ju zaradiť aj do
medzinárodného práva súkromného.
Ak by sme sa zamysleli nad možnosťou zaradenia mediácie do určitej právnej
oblasti zistili by sme, že tento inštitút nemôžeme zaradiť iba pod jednu právnu oblasť.
Napriek uvedenému je mediačný proces charakteristický viacerými princípmi.
Jedným z nich je neutralita a bezúhonnosť osoby mediátora. Mediátor, ako tretia
neutrálna strana má zabezpečiť rovnocenné postavenie oboch strán sporu a poskytnúť
im rovnakú šancu na obojstranne uspokojujúce riešenie sporu.
Významným princípom a pojmovým znakom mediácie je dobrovoľnosť.
Dobrovoľnosť sa spája so zahájením mediácie – teda strany sporu dobrovoľne
využívajú mediáciu ako spôsob riešenia ich sporu a usilujú sa o dosiahnutie
obojstranne akceptovateľného a uspokojivého riešenia. Zároveň je dobrovoľnosť
spojená aj s plnením samotného rozhodnutia.
Aj keď sa dobrovoľnosť vo všeobecnosti s mediáciou neodmysliteľne spája,
z definície okrem možnosti začať mediáciu z vôle sporových strán vyplýva aj
možnosť mediácie nariadenej súdom a možnosť vnútroštátneho práva členského štátu
zakotviť povinnú mediáciu. Taktiež určitú povinnosť využiť inštitút mediácie
môžeme vidieť v kontraktuálnej povinnosti riešiť spor pomocou mediácie.
Slovenský právny poriadok transponoval Mediačnú smernicu do zákona č.
420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov, pričom pre využitie
inštitútu mediácie zákon predpokladá existenciu dohody o riešení sporu mediáciou3.
Táto dohoda môže byť uzatvorená pred vznikom sporu, teda strany uzatvoria dohodu,
že prípadné budúce spory sa pokúsia vyriešiť prostredníctvom mediácie alebo sa
strany dohodnú, že ich konkrétny už existujúci spor budú riešiť prostredníctvom
mediácie.
Môžeme tak konštatovať, že slovenský právny poriadok zakotvuje pomerne
širokú voľnosť strán v súvislosti s prístupom k mediácii. Je nechané výlučne na
stranách, či majú záujem vyriešiť svoj spor touto cestou alebo sa obrátia na súd.

3

§ 7 ods. 1 zákona č. 420/400 Z.z. o mediácii
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1.1.

Zabezpečenie kvality mediácie

Medzi základné princípy, ktorými sa mediačný proces riadi zaradíme v prvom
rade kvalitu mediácie. 4
Mediačná smernica požaduje od členských štátov, aby zabezpečili určitú
úroveň a štandardy mediácie a to spôsobom, ktorý považujú za vhodný a zároveň
odkazuje na dodržiavanie dobrovoľných kódexov. Ako príklad môžeme uviesť
Európsky kódex správania mediátorov. Tento dokument bol vyhotovený záujmovými
skupinami za pomoci Európskej komisie, ktorá považovala reguláciu mediačného
procesu prostredníctvo tzv. samoregulácie za vhodný spôsob úpravy. Vzhľadom na
aktívnu úlohu Európskej komisie pri príprave Európskeho kódexu správania
mediátorov, môže byť tento dokument vnímaný ako učebnicový príklad, na ktorý
odkazuje článok 4 Smernice. Avšak napriek participácii Európskej komisie, Európsky
kódex správania nie je považovaný za oficiálny akt Európskej inštitúcie. Dané
tvrdenie potvrdzuje aj odmietnutie publikovania tohto dokumentu v Úradnom
vestníku Európskej únie.5 Napriek tomu, že Európsky kódex správania nie je
oficiálnym dokumentom únie, štúdia ktorá mala za úlohu zhodnotiť transpozíciu
Smernice do jednotlivých národných právnych poriadkov vypracovaná Európskou
Komisiou v roku 2013 a aktualizovaná v roku 2016 uvádza, že množstvo národných
mediačných organizácii ako aj vnútroštátnych úprav bolo inšpirovaných práve týmto
Kódexom.6
Môžeme teda konštatovať, že Smernica ponecháva v tejto oblasti členským
štátom určitú mieru úvahy, a to najmä s dôrazom na rozdielnosť právnej kultúry
v jednotlivých členských štátoch avšak opomína reguláciu aspoň minimálnych
štandardov kvality samotného procesu.
Nedostatok úpravy regulácie v oblasti kvality mediácie môžeme pozorovať
v tom, že Smernica nijako špecifickejšie neupravuje ani metódy, akými by mali
členské štáty podporovať zabezpečenie kvality mediačných služieb. Široká miera
voľnej úvahy vnútroštátnych orgánov môže spôsobiť značné rozdiely medzi kvalitou
mediácie v rôznych členských štátoch.
Rovnako si dovolíme upozorniť na nedostatky v požiadavkách na vzdelanie
mediátora. Vzdelávanie mediátorov je v Mediačnej smernici upravené len čiastočne
a podľa nášho názoru príliš široko nato, aby bol zabezpečený rovnaný štandard

Článok 4 smernice o mediácii: Členské štáty podporujú všetkými spôsobmi, ktoré považujú za vhodné, vypracovanie
a dodržiavanie dobrovoľných kódexov správania zo strany mediátorov a organizácii, ktoré poskytujú mediačné
služby, ako aj iné účinné mechanizmy kontroly kvality týkajúce sa poskytovania mediačných služieb.

4

Study for an evaluation and implementation of Directive 2008/52/EC - the Mediation directive. Publication office
of the European Union. 2014.
s. 57, 58. Dostupné na: https://op.europa.eu/en/publication-detail//publication/6c84b6a6-913e-4231-a677-55f8fa9ccbb6
6
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vzdelania mediátora vo všetkých členských štátoch.7 Zastávame názor, že kvalita
vzdelania mediátora predstavuje jedno z najvýznamnejších kritérií pre zabezpečenie
kvality samotného inštitútu. Totiž, aj keby bola úprava mediačného procesu na
najvyššej možnej úrovni a osoba mediátora by nemala dostatočnú kvalifikáciu
a predpoklady na výkon tejto činnosti, tak by proces mediácie nepriniesol očakávané
výhody a výsledok by vo väčšine prípadov nebol obojstranne akceptovateľný.
Problematika minimálnych štandardov mediácie tak ostáva pomerne aktuálnou
a nedoriešenou otázkou. Potreba vybudovania určitých štandardov, ktoré by boli
rovnaké pre všetky členské štáty a zároveň by regulovali ochranu aj slabšej strane bola
prezentovaná aj v rozhodnutí Európskeho parlamentu z roku 2017.
1.2.

Vykonateľnosť mediačných dohôd

Ďalším dôležitým prvkom procesu mediácie je status dohôd, ktoré sú jej
výsledkom. Zabezpečenie výkonu mediačných rozhodnutí predstavuje pritom ďalší
vysoko významný aspekt mediácie. V porovnaní s rozsudkami v tradičných
formálnych súdnych sporoch majú mediačné dohody väčšiu pravdepodobnosť byť
vykonané, nakoľko mediačné rozhodnutia sú založené na autonómii strán a nie na
autoritatívnom rozhodnutí tretej strany. Dosiahnutá dohoda nie je automaticky
vykonateľnou, preto je potrebné rozhodnutie súdu alebo iného príslušného orgánu.
Proces, na základe ktorého sa dohoda stane vykonateľnou nemá kontraktuálnu
povahu, ale je upravený procedurálnymi aktami členských štátov. Vykonateľnosť
dohôd je upravená v článku 6 pričom je ponechaná na vôli strán. Smernica zaväzuje
členské štáty, aby zabezpečili možnosť jednej alebo oboch strán požiadať, aby bol
obsah dosiahnutej dohody vykonateľný.8
Naviac, pokiaľ mediačnému rozhodnutiu bude príslušnou autoritou v jednom
členskom štáte priznaná vykonateľnosť, tak sa z takéhoto rozhodnutia stáva exekučný
titul podliehajúci európskej legislatíve v oblasti vykonateľnosti rozhodnutí. Takéto
rozhodnutie môže byť vykonateľné napríklad v súlade s článkami 58 a 59 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci
a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (nariadenie
Brusel 1 bis).
Potvrdenie vykonateľnosti mediačnej dohody mení jej povahu, pričom
vykonateľná mediačná dohoda sa stáva ekvivalentom k rozhodnutiu súdu.
Uzatvorením dohody dochádza nielen k ukončeniu sporu medzi jeho stranami, ale aj
k zastabilizovaniu právnych vzťahov medzi nimi a v budúcnosti môže predstavovať
základ pre ďalšiu komunikáciu. Ako už bolo naznačené, k vykonateľnosti nedochádza
automaticky, ale vyžaduje sa, aby s tým súhlasili strany sporu. Okrem toho Smernica
naznačuje aj potrebu žiadosti o vykonanie. Táto môže byť podaná buď jednou stranou
Zmienka o kvalite vzdelania mediátora je upravená v článku 4 ods. 2 Smernice o mediácie, ktorý hovorí: „Členské
štáty povzbudzujú počiatočné a ďalšie odborné vzdelávanie mediátorov s cieľom zabezpečiť vo vzťahu k stranám
účinné, nestranné a kvalifikované vedenie mediácie.“
8
Článok 6 Smernice o mediácii
7
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s predchádzajúcim súhlasom druhej strany, alebo môže ísť o spoločnú žiadosť strán.
Slovenský právny poriadok predpokladá písomnú dohodu ako výsledok mediácie,
pričom oprávnený (neuvádzajú sa obe strany, ale postačuje aj jedna) môže podať
návrh na výkon rozhodnutia, ak je spísaná vo forme notárskej zápisnice a schválená
ako zmier pred súdom alebo rozhodcovským orgánom.9 Niektoré členské štáty, ako
napríklad Belgicko, Česká republika, Maďarsko či Taliansko výslovne nevyžadujú
súhlas všetkých strán sporu.10
Možnosť odmietnuť vykonanie mediačného rozhodnutia je naznačená v článku
6 ods. 1 Smernice o mediácii, pričom táto uvádza, že k odmietnutiu vykonateľnosti
môže dôjsť vtedy, ak je obsah mediačnej dohody v rozpore s právom členského štátu,
v ktorom bola podaná žiadosť, alebo ak právo členského štátu neustanovuje jej
vykonateľnosť.11 Najčastejšími dôvodmi, pre ktoré môže členský štát odmietnuť
priznať vykonateľnosť mediačnej dohody, ak je súhlas v rozpore s národným právom
alebo medzinárodným právom súkromným daného členského štátu alebo ak
vnútroštátna legislatíva nepriznáva možnosť vykonateľnosti obsahu danej mediačnej
dohody.12 V Taliansku skúmajú, či je mediačná dohoda v rozpore s verejným
poriadkom a so záväznými pravidlami. Švédske súdy odmietnu priznať
vykonateľnosť takým mediačným dohodám, ktoré odporujú základným princípom
právneho systému alebo také, ak záväzok nie je možné vykonať v súvislosti s jeho
povahou.
1.3.

Dôverný charakter mediácie

Pri analýze obsahu Mediačnej smernice nesmieme opomenúť ani dôvernosť
mediačného procesu, ktorá je výslovne upravená v článku 7. V kontraste k súdnemu
konaniu, mediačný proces je často definovaný ako mimosúdny so skôr súkromnejším
charakterom. Súkromie môže byť chápané ako faktické zamedzenie nepovolaných
osôb do mediačného procesu, čo je v kontraste s princípom verejnosti súdneho
konania. Znamená to, že okrem strán sporu a mediátora, nik ďalší nemá prístup ku
konkrétnemu mediačnému konaniu. Napriek tomu, že strany majú možnosť ovplyvniť
účasť osôb na mediačnom konaní, fyzicky nie sú schopné ovplyvniť kto má,
respektíve nemá prístup k informáciám, ktoré sú zverejnené počas procesu. Z tohto
dôvodu, vznikol systém dôvernosti, ktorý zaväzuje mediátora, ako aj strany sporu,
k mlčanlivosti o akýchkoľvek informáciách zverejnených v súvislosti s mediačným
procesom.
Môžeme tak konštatovať, že dôvernosť v procese mediácie zastáva významnú
úlohu. Pre dosiahnutie obojstranne satisfakčnej mediačnej dohody je nevyhnutné, aby
strany mali vôľu zverejniť všetky potrebné informácie, častokrát aj tie osobnejšie.
§15 zákona č. 420/400 Z.z. o mediácii
Správa Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru. S. 9. Dostupné
na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0542&from=EN
11
Článok 6 ods. 1 smernice o mediácii
12
Maklu and Association for International Arbitration.: The New EU Directive on Mediation First Insights. Antverpy.
2018. s. 18.
9
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Z povahy veci vyplýva, že strany sú motivovanejšie tak urobiť, ak sú chránené pred
zneužitím informácii, ktoré týmto spôsobom pred druhou stranou zverejnia. Zároveň
sa týmto spôsobom strany chránia pred zneužitím informácie v prípade, ak by
mediačný proces nebol úspešný a informácie, ktoré boli zverejnené v dobrej viere, by
mohli byť použité v súdnom konaní. Z uvedeného vyplýva, že mlčanlivosť zaväzuje
obe strany sporu rovnako a akékoľvek informácie zverejnené v súvislosti
s mediačným procesom nemôžu byť potencionálne využité v súdnom alebo
arbitrážnom konaní. Samozrejme, aj v tomto prípade je potrebné poukázať na
možnosť výnimiek, ktoré sú však založené na súhlase oboch strán. Napríklad, strany
sporu sa môžu dohodnúť, že určitá časť mediačného procesu alebo mediačný proces
ako celok nebudú podliehať princípu mlčanlivosti.13
Znenie článku 7 Mediačnej smernice rovnako podporuje dôverný charakter
mediácie pričom zakotvuje povinnosť mediátora zachovávať mlčanlivosť
o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v rámci mediačného procesu.14 V Mediačnej
smernici sú uvedené aj výnimky, v súvislosti s naliehanými dôvodmi verejného
poriadku členského štátu15 a ak došlo k sprístupnením obsahu mediačnej dohody. 16
Slovenský vnútroštátny predpis zakotvuje povinnosť dodržiavať mlčanlivosť
pre strany sporu ako aj pre iné osoby prizvané mediátorov alebo stranami sporu, aby
sa zúčastnili mediačného procesu. Zároveň však, predpokladá možnosť strán sporu
odkloniť sa od povinnosti dodržiavať mlčanlivosť v prípade dohody.17
Pri problematike mlčanlivosti je nevyhnutné spomenúť aj tzv. „Rebooting
study“, ktorá bola Európskym parlamentom publikovaná v roku 2014, s cieľom
posúdiť dopad implementovania Mediačnej smernice na jej reálne využitie v praxi
a zároveň mala za cieľ navrhnúť opatrenia, ktoré by viedli práve k vyššiemu využitiu
mediácie v priestore Únie. Jednou z tém, na ktorú bola štúdia zameraná bola práve
mlčanlivosť, konkrétne či pravidlá v niektorých členských štátoch vo vzťahu
k mlčanlivosti sú dostatočné.18
1.4.

Úprava cezhraničnej mediácie

Inštitút mediácie môžeme charakterizovať aj ako odozvu na existujúce
nedostatky súdneho systému. Pri enumerácii jednotlivých výhod mediácie býva
porovnávaná so súdnym konaním a konkrétne sa vo vedeckých publikáciách
Green Paper on alternative dispute resolution in civil and commercial law. 2002. Dostupné na: https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52002DC0196&from=EN
14
Článok 7 ods. 1 – „.....členské štáty zabezpečia, aby mediátori ani osoby zúčastňujúce sa na vykonaní mediácie
neboli nútené, pokiaľ sa strany nedohodnú inak, podať dôkaz v občianskom a obchodnom súdnom konaní ani
v arbitrážnom konaní, pokiaľ ide o informácie, ktoré vzišli z procesu mediácie alebo v súvislosti s ňou....“
15
Článok 7 ods. 1 písm. a) Smernice o mediácii
16
Článok 7 ods. 1 písm. b) Smernice o mediácii
17
§ 5 zákona č. 420/400 Z.z. o mediácii
18
Rebooting the mediation directive: Assessing the limited impact of its implementation and proposing measures to
increase
the
number
of
mediation
in
the
EU.
2014.
Dostupné
na:
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/493042/IPOL-JURI_ET(2014)493042_EN.pdf
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poukazuje najmä na jej výhody oproti súdnemu konaniu. Tieto výhody spočívajú
napríklad v rýchlosti konania, finančnej náročnosti mediácie oproti súdnemu konaniu
alebo aj v samotnom rozhodnutí, ktoré vzíde z mediačného procesu. Takéto
rozhodnutie je charakteristické tým, že býva obojstranne uspokojujúce a strany majú
záujem plniť dohodu, ktorá je výsledkom mediácie. Naopak, rozhodnutie, ktoré je
výsledkom súdnych konaní, nie je výsledkom dohody strán, ale predstavuje
autoritatívne rozhodnutie tretej strany.
Nevýhody súdneho konania sú tak všeobecne známou skutočnosťou. Tieto sú
o to viac viditeľné v prípadoch, kedy je v hre jeden alebo viacero cudzích prvkov
a dochádza k stretu viacerých súdnych poriadkov a viacerých cudzích jazykov.
Okrem samotného sporu sa tak strany musia vysporiadať aj s neznámym cudzím
poriadkom.
O cezhraničnom spore hovoríme vo všeobecnosti v prípade, ak je v spore
zastúpený cudzí prvok. Smernica o mediácii upravuje mediáciu s cudzím prvkom
alebo cezhraničnú mediáciu, pričom článok 1 ods. 2 Smernice o mediácii hovorí:
„Táto smernica sa uplatňuje v cezhraničných sporoch na občianske a obchodné veci,
okrem tých práv a povinností, s ktorými strany nemôžu na základe príslušného
rozhodného práva nakladať. ...“ Tento článok je potrebné spojiť aj s bodom 10
preambuly, ktorý v danej problematike dodáva, že smernica by sa nemala
uplatňovať na práva a povinnosti, o ktorých strany nemôžu samostatne rozhodovať
podľa príslušného rozhodného práva. Cezhraničný spor je definovaný v článku 2,
pričom ako cudzí prvok, prvok spôsobujúci kolíziu jednotlivých právnych poriadkov
je určený obvyklý pobyt resp. bydlisko osoby. Z uvedeného vyplýva, že Smernica
reguluje aj situáciu, ak má jedna osoba bydlisko alebo obvyklý pobyt napríklad na
území Slovenskej republiky a druhá na území iného členského štátu, napríklad
Talianska.
Je teda evidentné, že prvotnou motiváciou zákonodarcu bola úprava
cezhraničnej mediácie v rámci priestoru Únie. Modifikáciu článku 1 ods. 2 Smernice,
ktorý zakotvuje aplikáciu na čisto cezhraničnú úpravu vzťahov nájdeme v bode 8
preambuly, ktorý dáva členským štátom možnosť aplikovať ustanovenia Smernice aj
na čisto vnútroštátnu úpravu. 19 Napriek tomu, že Mediačná smernica bola primárne
určená na reguláciu občianskoprávnych a obchodnoprávnych vzťahov s cudzím
prvkom, iba 3 členské štáty aplikujú Smernicu výlučne pre aplikáciu právnych
vzťahov s cudzím prvkom, pričom ostatné členské štáty aplikujú transponované
ustanovenia Mediačnej smernice aj na vnútroštátnu reguláciu mediačného procesu.
Využitie Mediačnej smernice na cezhraničné spory nie je automatické. Je
potrebné splniť subjektívnu a objektívnu podmienku stanovenú Smernicou.
Subjektívna podmienka spočíva v tom, že využitie mediačného procesu závisí od vôle
strán, ktoré obligatórne spĺňajú podmienku bydliska resp. obvyklého pobytu v jenom
19
Bod 8 Mediačnej smernice: Ustanovenia tejto smernice by sa mali vzťahovať len na mediáciu pri cezhraničných
sporoch, no žiadne ustanovenie by nemalo členským štátom brániť v uplatňovaní týchto ustanovení aj na vnútroštátne
procesy mediácie.
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z členských štátov Únie. Objektívna podmienka spočíva v prvom rade v existencii
vnútroštátnej úpravy mediácie, teda v transpozícii Mediačnej smernice do
vnútroštátneho právneho poriadku. Taktiež, predmet sporu musí spadať do pôsobnosti
Mediačnej smernice. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že prístup k mediačnému
konaniu nie je limitovaný už prebiehajúcim sporovým konaním.20
Všadeprítomnou výhodou mediácie je jej nižšia cena a časová úspora
v porovnaní so súdnym konaním. Berúc do úvahy cudzí prvok, strany sporu bývajú
motivované ďalšími aspektmi. Ide napríklad o dostupnosť využívania jednotlivých
mimosúdnych spôsobov komunikácie, na ktorých sa strany dohodli (napr. platforma
riešenia sporov online).
Okrem širokej definície samotného procesu mediácie a pojmu mediátor21,
Mediačná smernica pôsobí aj smerom k zabezpečeniu vysokej kvality mediácie,
pričom dôraz je zamierený na osobu mediátora a jeho vzdelávanie. Venovali sme sa
aj vykonateľnosti dohôd, ktoré sú výsledkom mediácie, pričom v tomto prípade ide
o nesmierne dôležitý inštitút, nakoľko sa na základe daného inštitútu stáva mediačné
rozhodnutie vykonateľným a neskôr bolo naše sústredenie namierené na zabezpečenie
mlčanlivosti strán ako aj mediátora o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli
v rámci mediačného konania. V danej súvislosti sme sa venovali taktiež mediácii s
cudzím prvkom, ku ktorej dochádza v súlade s článkom 2 Smernice v prípadoch, ak
má aspoň jedna zo strán sporu bydlisko alebo obvyklý pobyt v inom členskom štáte.
2

OD TRANSPOZÍCIE K PARADOXU

Transpozícia Smernice do vnútroštátnych právnych poriadkov bola vykonaná
na základe štyroch možných modelov, ktoré súvisia so spôsobom, akým má byť
mediácia využívaná. V prvom rade ide o plne dobrovoľnú mediáciu, založenú iba na
vôli strán. Dobrovoľnosť súvisí so začatím mediácie, jej priebehom ako aj
s dosiahnutím mediačnej dohody. Druhou možnosťou je taktiež dobrovoľná mediácia,
avšak s určitými výhodami, ktoré sú poskytnuté stranám sporu, a to za účelom ich
motivovania pre využitie inštitútu mediácie. Okrem výhod sa v tejto skupine môžeme
stretnúť aj so sankciami. Tretia kategória predstavuje povinnú mediáciu. Konkrétne
absolvovanie aspoň prvého sedenie u mediátora ako prerekvizitu pre súdne konanie.
Posledná kategória spočíva v povinnosti absolvovať celý proces mediácie. Ak tento
nebude úspešný, až potom sa strany môžu obrátiť na súd.
Okrem samotných modelov transpozície Mediačnej smernice sa budeme
venovať aj stavu, ktorý bol spozorovaný pri štúdiách venovaných sa jej využívaniu.
Ide o mediačný paradox, spočívajúci v nízkom využívaní mediácie v priestore Únie,
napriek existujúcemu a funkčnému mechanizmu pre jej využívanie.
Green Paper on alternative dispute resolution in civil and commercial law. 2002. Dostupné na: https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52002DC0196&from=EN
21
Článok 3 písm. b) „Mediátor“ je akákoľvek tretia osoba, ktorá je požiadaná viesť mediáciu účinným, nestranným a
kvalifikovaným spôsobom, bez ohľadu na jej označenie alebo povolanie v dotknutom členskom štáte a bez ohľadu na
spôsob, akým bola táto tretia osoba vymenovaná alebo požiadaná o vedenie mediácie.
20
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a. Metódy transpozície
Dobrovoľná mediácia ako prvý z možných modelov je založený na vôli strán,
ktoré pristúpia k mediátorovi za účelom riešenia ich konfliktu. Tým, že strany
dobrovoľne súhlasia s využitím princípu mediácie, zvyšuje sa pravdepodobnosť
dosiahnutia mediačnej dohody. Avšak podľa dostupných údajov, dobrovoľná
mediácie je využívaná len minimálne.22 Dôvodom môže byť nezáujem strán a ich
právnych zástupcov vo využitie mimosúdneho spôsobu riešenia sporu. Pri vzniku
sporu začínajú strany s plánovaním právnej stratégie, pričom možnosť vyriešiť spor
mimosúdne často prichádza do úzadia.
Druhý model predstavujú štáty, ktoré transponovali mediačnú smernicu
spôsobom, že mediačný proces je stále dobrovoľným procesom, zároveň však národná
právna úprava reguluje rôzne podnety a sankcie. Podnety môžu byť rôzne, v princípe
ide o akékoľvek výhody, ktoré sú stranám ponúknuté, ak vyriešia svoj spor mediáciou.
Najčastejšie ide o finančné výhody, napríklad vrátenie časti alebo celého súdneho
poplatku.23 V súvislosti so sankciami spomenieme napríklad sankciu za porušenie
mediačných povinností, aplikovateľné napríklad v prípade, ak strany bez uvedenia
racionálneho dôvodu odmietnu využiť mediáciu a svoj spor adresujú priamo súdu,
ako tomu je napríklad v Taliansku alebo Írsku.24
Tretia kategória je prezentovaná štátmi aplikujúcimi model povinného využitia
mediácie pred súdnym konaním. Táto povinnosť sa však vzťahuje iba na prvé
stretnutie u mediátora, nie na celý mediačný proces. Tento model je postavený na
výhodách dobrovoľnej a povinnej mediácie, pričom dochádza k limitovaniu negatív
bol zavedený v Taliansku v roku 2013 ako pilotný právny projekt.
Pri využívaní povinnej mediácie existuje značná kontroverzia, nakoľko
mediácia je všeobecne považovaná za dobrovoľný proces. Táto otázka bola riešená aj
pred Európskym súdnym dvorom v spore Rosalba Allasini a ostatní, pričom Súdny
dvor sa v ňom musel popasovať s tým, či povinná mediácia predstavuje porušenie
práva Európskej únie, a to konkrétne článku 6 Európskeho dohovoru o ochrane
ľudských práv a základných slobôd, ktorý upravuje právo na spravodlivé súdne
konanie ako jedno z ľudských práv.25 V marci 2010 Súdny dvor Európskej únie uznal,
že zavedenie povinnej mediácie v Taliansku ako prerekvizitu k prístupu súdu nie je
porušením práva Európskej únie a neodporuje článku 6 Európskeho dohovoru
o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

22
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23
The Implementation of the Mediation Directive. Compilation of In-depth Analyses. 2016. Dostupné na:
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/571395/IPOL_IDA%282016%29571395_EN.pdf
24
Study for an evaluation and implementation of Directive 2008/52/EC - the Mediation directive. Publication office
of the European Union. 2014.
s. 57, 58. dostupné na: https://op.europa.eu/en/publication-detail//publication/6c84b6a6-913e-4231-a677-55f8fa9ccbb6
25
Článok 6 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.
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Ako bolo uvedené vyššie, povinná mediácia predstavuje značnú kontroverziu,
avšak v praxi sa považuje za zlučiteľnú s požiadavkou dobrovoľnosti, nakoľko
povinná mediácia sa používa ako prostriedok podpory a propagácie mediácie.
Dobrovoľnosť je zachovaná v možnosti strán „opustiť“ mediačný proces
a nepokračovať v riešení sporu prostredníctvom mediácie. Táto kontroverzia však
spôsobuje, že väčšina členských štátov síce podporuje a propaguje využitie mediácie,
ale práve tej dobrovoľnej. Experiment povinnej mediácie nie je rozšíreným.
Aj keď Európsky súdny dvor nepovažuje povinnú mediáciu za inštitút
porušujúci právo Únie, podpora jej rozšírenia do iných členských štátov neexistuje
ani medzi samotnými mediátormi. Podľa nich musí mediácia byť dobrovoľná, pričom
existuje vysoká pravdepodobnosť, že donucovací element v mediačnom procese zničí
samotný základ mediácie. Naopak iní argumentujú faktom, že samotné dosiahnutie
mediačnej dohody je v rukách strán sporu a je iba na nich, či dospejú k uspokojivému
riešeniu ich situácie alebo mediácia bude neúspešná, a teda spor bude riešený súdnou
cestou.26
V problematike povinnej mediácie, ktorá by predchádzala súdnemu konaniu sa
stotožňujeme s druhým názorom. Zastávame názor, že v rámci členských štátov
Európskej únie síce pomaly vzniká mediačná kultúra, značne podporovaná
transpozíciou samotnej Smernice, avšak podľa štúdii posudzujúcich transpozíciu je
jasné, že táto je stále na nízkej úrovni. Zavedenie mediácie ako povinného štádia pred
využitím súdneho konania by podľa nášho názoru v prvom rade zvýšilo povedomie
o mediácii. Vďaka diskusii a prezentovaniu jednotlivých postojov strán je
pravdepodobné, že vyššie percento sporov bude ukončené práve mediačnou dohodou,
bez potreby využitia súdu. Takéto riešenie by zároveň aspoň z časti odbremenilo
súdny systém. V súvislosti s argumentom, že zavedenie takejto povinnosti by viedlo
k zmene podstaty samotného inštitútu, si dovolíme nesúhlasiť, a to z dôvodu, že
všetky ostatné princípy mediácie by ostali zachované. Čo sa týka dobrovoľnosti tak,
ako bolo uvedené vyššie, táto nesúvisí iba so začatím mediačného procesu, ale aj
s jeho samotným priebehom, čo by ostalo samozrejme zachované.
Opisovaný tretí model transpozície Smernice bol zavedený v septembri 2013
v Taliansku, pričom tento model mal pôvodne expirovať v septembri 2017. Povinná
fáza mediácie bola aplikovaná iba pre niektoré druhy sporov. Po štyroch rokoch
uplatňovania prvotnej povinnej mediácie bol priemerný počet mediačných konaní
okolo 200 000, čo prezentovalo 8% všetkých sporov v civilných a obchodnoprávnych
veciach. V roku 2016 bola vydaná štúdia talianskym Ministerstvom spravodlivosti
Podľa nej úspešnosť riešenia sporov prostredníctvom mediácie bola 43,6%. Pre
úplnosť je potrebné dodať, že mediácia aj v nepovinných prípadoch, teda tá
dobrovoľná, sa stala výrazne používanejšou.27
QTAISHAT A.K., ALSHAWABKEH H.., SALEH. H.T.: European Union Directive on Mediation: Assesing the
Developments and Challenges. European Journal of Scientific Research. VOL. 148. No.3 Február. 2018. s. 286-293.
27
DE PALO. G.: A Ten-Year_long „EU Mediation Paradox“ When an EU Directive Needs to Be More...Directive.
2018.
Dostupné
na:
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/608847/IPOL_BRI(2018)608847_EN.pdf
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Pre úplnosť je potrebné spomenúť aj štvrtú možnosť, ktorou mohla byť
Mediačná smernica transponovaná, a to zavedenie povinnej účasti na celom procese
mediácie pred možnosťou využiť súdnu cestu. Povinný aspekt by sa v tomto prípade
aplikoval na účasť na celom mediačnom procese, na rozdiel od tretieho modelu, kde
je povinné iba prvé stretnutie s mediátorom.
b. Vznik mediačného paradoxu
Prijatie Smernice v roku 2008 predstavuje bezpochyby jeden z kľúčových
momentov pre využívanie mediácie v Európe. Zároveň však kľúčové ciele Smernice
ostávajú nenaplnené. Jedným z nich bolo zvyšovanie povedomia a podpora
využívania mediácie a taktiež vytvorenie rovnováhy medzi súdnym konaním
a mediáciou.
Na základe hodnotiacej správy Európskeho parlamentu vydanej v novembri
2018, ktorá sa zaoberala implementáciou Smernice ako aj jej využívaním v praxi je
zrejmé, že transpozícia Smernice do vnútroštátnych poriadkov členských štátov mala
významný vplyv na ich legislatívu a mediačné povedomie, avšak samotný rozsah, v
akom Smernica ovplyvnila právne prostredie jednotlivých členských štátov, sa menil
v súvislosti s predchádzajúcou existenciou mediačnej kultúry v tom ktorom členskom
štáte.28
Citovaná štúdia v princípe hodnotí implementáciu Mediačnej smernice
pozitívne a nenašla dôvody pre jej zmenu. Úprava kvality mediácie ako aj
mlčanlivosti a výkonu rozhodnutí sú upravené na vysokej úrovni, avšak zároveň
poukazuje aj na fakt, že jej samotná aplikácia by v niektorých ohľadoch mohla byť
posilnená. Konkrétne, štúdia uvádza posilnenie povedomia o mediačnom konaní
prostredníctvom mechanizmov, ktoré sú už existujúce v samotnej Smernici. Taktiež
mechanizmus pre zvyšovanie počtu mediačných konaní je zakotvený v Smernici,
avšak používaný iba malým percentom členských štátov. Konkrétne článok 5 ods. 2
Smernice upravuje možnosť, aby členské štáty používali rôzne stimuly a sankcie ako
aj povinné používanie mediácie. 29 Jediný štát, ktorý využil tento článok bolo
Taliansko, kde 8% civilných a obchodnoprávnych sporov je povinne riešených
prostredníctvom mediácie.
V tomto nám neostáva nič iné, ako súhlasiť. Zastávame názor, že samotný
mediačný rámec nastavený Smernicou je, až na niektoré detaily, ktoré spomíname
vyššie, veľmi dobrý. Problém spočíva najmä v povedomí bežných občanov, ktorí
častokrát nie sú dopodrobna oboznámení s možnosťou riešiť spor prostredníctvom
mediácie. Pravdepodobne práve toto predstavuje najvýznamnejší dôvod, pre ktorý je
28
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Dosupné
na:
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/7d57d582-3488-4e94-a762b0e4c318f014/EPRS_ATAG_627135_Mediation_Directive-FINAL.pdf
29
Článok 5 ods. 2 Mediačnej Smernice: „Táto smernica sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne právne
predpisy o povinnom použití mediácie alebo jej použití v závislosti od stimulov alebo sankcií pred začatím súdneho
konania alebo po jeho začatí, za predpokladu, že tieto právne predpisy stranám nebránia pri uplatňovaní svojho práva
na prístup k súdnemu systému.“

176

dnes v rámci priestoru Európskej únie využívaná iba v 1% občianskoprávnych a
obchodnoprávnych sporov.30 Naviac, štúdia s názvom Vyčíslenie škody za
nevyužívanie mediácie – analýza dát, publikovaná v apríli 2011, ukázala nadmieru
znepokojujúce výsledky. V krajinách, ktoré dosiahli najlepšie výsledky z hľadiska
počtu mediácii bol tento počet len okolo 2.000 mediácii ročne.
Načrtnutú situáciu nazývame mediačným paradoxom, ktorý môžeme definovať
ako stav, kedy napriek vysokému štandardu právnej úpravy v oblasti mediácie,
nedochádza k jej využívaniu.
Jedno z riešení mediačného paradoxu predstavuje Taliansky model, teda
zavedenie povinného prvého stretnutia u mediátora. Je jednoznačné, že počet
mediačných konaní by sa vďaka povinnosti ju využiť, rozhodne zvýšil. Na druhej
strane však ostáva otázka, či je tento model aplikovateľný v ostatných členských
štátoch. Zoberme si napríklad Slovenskú republiku. Podľa webovej stránky
Ministerstva spravodlivosti je na Slovensku aktuálne 94 mediátorov. Je viditeľné, že
vysoké percento sporov u nás ani nemôže byť riešené prostredníctvom mediácie. Pre
prijatie povinnej prerekvizity v podobe mediácie by bolo potrebné, ako navýšiť počet
mediátorov, tak aj podstatne zvýšiť ich kvalifikáciu. Na úžemí Slovenska je pre
vykonávanie profesie mediátora potrebné vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
avšak žiadne špecifické zameranie, plná spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť a
absolvovanie odbornej prípravy mediátora. Odborná príprava trvá okolo 200 hodín,
pričom je otázne, či za tento čas je možné získať potrebnú kvalifikáciu.
ZÁVER
Vo všeobecnosti predstavuje Mediačná smernica rámcovú úpravu. To
znamená, že úprava stanovená Smernicou je dopĺňaná inými regulačnými nástrojmi,
napríklad už spomínaným Európskym kódexom správania sa mediátorov. Napriek
tomu môžeme v Smernici identifikovať množstvo oblastí, ktorých reguláciu by bolo
potrebné (a vhodné) v niektorých členských štátoch posilniť. Máme na mysli
napríklad štandardy kvality pre výkon profesie mediátora a podobne, a to najmä
z dôvodu, že tieto sú regulované len rámcovo a teda rozdielne vo vzťahu
k jednotlivým členským štátom. V princípe tak ostalo na jednotlivých členských
štátoch, akým spôsobom transponovali Smernicu, teda či došlo k využitiu
dobrovoľného alebo povinného modelu, či aplikujú systém motivácie jednotlivých
subjektov k použitiu mediácie alebo rôzne druhy sankcií.
Cieľ definovaný v článku 1 Smernice, a zároveň v úvode tohto príspevku je
jasný a jednoznačný, a teda dosiahnutie vyvážaného vzťahu medzi súdnym konaním
a mediáciou. Zastávame však názor, že jeho dosiahnutie v daných podmienkach nie
je možné. Napriek existencii úpravy mediácie bola transpozícia Smernice tak rôzna
30
DE PALO. G.: A Ten-Year_long „EU Mediation Paradox“ When an EU Directive Needs to Be More...Directive.
2018. Dostupné na:
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/608847/IPOL_BRI(2018)608847_EN.pdf

177

a zabezpečenie povedomia o tomto spôsobe riešenia sporov tak nízke, že k využitiu
mediácie dochádza stále len v minimálnom množstve prípadov. Riešenie tejto
situácie nemusí pritom nutne spočívať v zmene samotnej Smernice. Na druhej strane
však zastávame názor, že iba propagácia mediácie nebude postačovať pre zvýšenie jej
využitia a potrebný bude tvrdší zásah prostredníctvom jej povinného zavedenia ako
prerekvizity v určitom percente sporov.
Ak by mediácia začala byť vo všeobecnosti používaná ako prerekvizita aspoň
pre určité percento občianskoprávnych a obchodnoprávnych sporov, veríme, že jej
výhody by sa dostali do povedomia širokej verejnosti a mediácia by sa tak stala
účinným a prístupným prostriedkom na riešenie sporov ako aj prostriedkom, vďaka
ktorému by sme predchádzali vzniku zbytočných súdnych konaní.
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Daň z odchodu ako nástroj na ochranu fiskálnych záujmov
štátu v podmienkach Slovenskej republiky a Českej
republiky1
Exit tax as a measure to protect the fiscal interests of state in
conditions of Slovak Republic and Czech Republic
Mgr. Ladislav Hrabčák2

Abstrakt
Vo vedeckej obci je téma daňových únikov otázkou, vo vzťahu ku ktorej neutícha
diskusia. S ohľadom na to, že ide o výsostne akútny problém, ktorý netrápi len
Slovenskú republiku, ale aj ostatné členské štáty Európskej únie, sú prijímané rôzne
opatrenia za účelom zamedziť rozmáhajúcim sa praktikám vyhnúť sa plateniu daní.
Keďže ide o otázku globálneho charakteru, hľadajú sa riešenia, resp. mechanizmy na
predchádzanie či zamedzenie daňovým únikom aj na pôde inštitúcii Európskej únie.
Daň z odchodu (tzv. exit tax) je jedným z nástrojov, ktorý má prispieť k tomuto
ambicióznemu cieľu, a práve o ňom pojednáva predostretý príspevok, ktorého cieľom
je poskytnúť relatívne komplexný prehľad na zakotvenie inštitútu dane z odchodu
v právnych poriadkoch vybraných členských štátov a za použitia komparatívnej
metódy poukázať na rozdielne použite foriem a metód.
Kľúčové slová:
daň, daňový úniky, daň z odchodu
Abstract
In the scientific community, the topic of tax evasion is a question in relation to which
the debate is not quenching. Given that this is a highly acute problem which not only
affects the Slovak Republic, but also the other Member States of the European Union,
various measures are being taken to prevent widespread tax avoidance practices. As
this is a global problem, solutions are being sought to prevent or limit tax evasion also
on the EU institutions. Exit tax is one of the tools to contribute to this ambitious goal,
1
Tento príspevok vznikol ako čiastkový výstup riešenia projektu vvgs-2019-1068 „Blockchain technológia ako činiteľ
ovplyvňujúci súčasnú podobu práva“.
2
Autor je interným doktorandom na Katedre finančného práva, daňového práva a ekonómie Právnickej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a zároveň aj doktorandom v kombinovanej forme na Katedre finančního
práva a národního hospodářství Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. Vo svojej publikačnej činnosti sa
zameriava najmä na oblasť interakcie práva a moderných technológií a taktiež na problematiku daňových únikov a
možnosťami ich predchádzania či zamedzenia.
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and this is the subject of a pretentious contribution to provide a relatively
comprehensive overview of the establishment of the exit tax institute in the laws of
selected Member States and using a comparative method to point out different use of
forms and methods.
Key words:
tax, tax evasion, exit tax
ÚVOD
Dane sú neodmysliteľnou súčasťou nášho života. Z historického hľadiska
možno badať prvopočiatky daní v starovekom Grécku a Ríme.3 So vznikom
a existenciou daňovej povinnosti sa spájajú aj snahy jednotlivcov o zaplatenie čo
najnižšej dane. Máme za to, že každý má základné právo na zaplatenie dane len
v zákonnej výške za súčasného dodržania príslušných hmotnoprávnych
a procesnoprávnych noriem. Niektorí autori zase uvádzajú, že ide o prejav
prirodzeného práva4, či iní dokonca tvrdia, že ide o prirodzený inštinkt5.
Na strane druhej existuje veľmi tenká hranica medzi konaním súladným
s platným právom a medzi konaním, ktoré je už v rozpore s ním, či dochádza ku javu
zneužívania práva. Zaiste, môže nastať aj situácia, kedy bude určité konanie
vyhodnotené zo strany správcu dane, ako konanie zneužívajúce právo, odhliadnuc od
skutočného úmyslu daňového subjektu. Tu teda prichádzame aj k otázke, že i napriek
tomu, že právne poriadky štátov upravujú inštitúty, ktorými možno dospieť
k optimálnej daňovej povinnosti, daňová prax preukazuje, že v mnohých prípadoch
nenachádzajú svoje praktické uplatnenie, čo je na ujmu osobno – majetkových
záujmov jednotlivcov.
Existencia nelegálnych daňových únikov nie je však ničím výnimočným, ba
možno konštatovať, že je to celkom bežný jav v praktickom živote. S rozmachom
medzinárodného obchodu dochádza aj k nárastu počtu daňových únikov
v celosvetovom meradle. To spolu s technologickým rozvojom prispieva k väčšej
sofistikovanosti praktík vyhýbania sa daňovým povinnostiam6, čo enormným
spôsobom sťažuje ich odhaľovanie.
Na tieto skutočnosti sa snažia reagovať aj normotvorcovia jednotlivých štátov,
no zároveň táto otázka neunikla pozornosti niektorých medzinárodných organizácií,
akými sú Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (ďalej aj ako „OECD“)
Bližšie: BABČÁK, V. Daňové právo na Slovensku a v EÚ. Bratislava: EPOS, 2019, 18 – 19 s.
ČOLLÁK, J. Zneužitie práva konaním obchodnej spoločnosti: na pomedzí medzi právom a protiprávnym konaním
daňového subjektu. In Zneužitie a iné formy obchádzania práva: recenzovaný zborník vedeckých prác. Košice:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016, 39-58 s.
5
GOMUŁOWICZ, A. - MAŁECKI, J. Podatki i prawo podatkowe. Warszawa: LexisNexis, 2008. 273 s.
6
Na tomto mieste považujeme za vhodné zdôrazniť, že pre účely tohto príspevku považujeme pojem daňový únik
a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam ako synonymické pojmy, ktoré budú zahŕňať tak legálne ako aj nelegálne
konania.
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a Európska únia (ďalej aj ako „EÚ“). Tie vyvíjajú činnosť smerujúcu ku spoločnému,
koordinovanému a cielenému postupu členských štátov pri riešení tohto problému,
ktorým daňové úniky nesporne sú.
V súčasnosti možno teda identifikovať 3 roviny iniciatív v boji s daňovými
únikmi, a síce úroveň OECD, EÚ a jednotlivých členských štátov7. Aktivity OECD
sú bez menších pochybností základom aj pre činnosť EÚ v danej oblasti, ktorej právne
akty majú (na rozdiel od dokumentov OECD) záväzných charakter. Nezaostávajú
však ani jednotlivé štáty, ktoré v spleti nástrojov proti praktikám vyhýbania sa
daňovým povinnostiam, prijímajú aj ďalšie opatrenia autonómne.
Je teda zrejmé, že téma predostretého príspevku má výrazne medzinárodný, či
európsky kontext. So zreteľom na to, že ide o pomerne širokú otázku a so zreteľom
na obmedzený rozsah tohto príspevku, sme svoju pozornosť upriamili len na jeden
nástroj boja proti daňovým únikom, ktorým je daň z odchodu. Cieľom tohto príspevku
je poskytnúť relatívne komplexný prehľad na zakotvenie inštitútu dane z odchodu
v právnych poriadkoch vybraných členských štátov a za použitia komparatívnej
metódy poukázať na rozdielne použite foriem a metód. Referenčnými štátmi pri
porovnávaní predmetného inštitútu sú Slovenská republika a Česká republika.
Kritérium výberu uvedených štátov bola geografická blízkosť, rozvinuté obchodné
vzťahy medzi nimi a aj to, že počas dlhšieho historického obdobia tvorili jeden štát.
Za účelom, aby sme naplnili vytýčený cieľ, využijeme aplikáciu viacerých
metód písania vedeckých prác, no najmä metódu analýzy z dôvodu nevyhnutnosti
rozanalyzovať jednotlivé prvky skúmaného inštitútu, ďalej syntézu, ktorej použitím
možno dospieť k formulácii záverov a návrhov de lege ferenda a v neposlednom rade
komparatívnu metódu, ktorej aplikáciou možno dospieť k zaujímavým zisteniam, ako
sa referenčné štáty vysporiadali so záväzkom implementovať daň z odchodu do
vnútroštátnych právnych poriadkov. Len ich vzájomnou aplikáciou možno dosiahnuť
synergický efekt. V ďalšom texte obmedzíme už svoj výklad na iniciatívy EÚ v boji
s praktikami vyhýbania sa daňovým povinnostiam s dôrazom na daň z odchodu.
1

INICIATÍVY EÚ V BOJI S PRAKTIKAMI VYHÝBANIA SA
DAŇOVÝM POVINNOSTIAM

Už vyššie sme uviedli, že boj proti daňovým únikom neunikol pozornosti EÚ.
Tá vo veľkej miere nadviazala na akčný plán OECD označovaný aj ako Base Erosion
and Profit Shifting (ďalej aj ako „BEPS“)8. EÚ je medzinárodnou organizáciou
regionálneho charakteru9, avšak hľadanie konsenzu, týkajúceho sa opatrení v boji
s daňovými únikmi na úniovej úrovni, je viac ako len žiaduce. To súvisí s existenciou
V ďalšom texte budeme používať pojem členské štáty vo význame členské štáty EÚ.
I keď akčný plán BEPS predstavoval výrazný posun v boji s praktikami vyhýbania sa daňovým povinnostiam,
v súčasnosti sa už ukazuje, že je mierne zastaralý v súvislosti s digitálnou ekonomikou a javmi, ktoré prináša (bližšie:
OECD (2019). “Tax and Digitalisation”, OECD Going Digital Policy Note, OECD, Paris. [online]. [cit. 21.03.2020].
Dostupné na: http://www.oecd.org/tax/beps/tax-and-digitalisation.pdf.).
9
MAZÁK, J. - JÁNOŠIKOVÁ, M.. Základy práva Európskej únie. 1. vydanie. Bratislava: IURA EDITION, spol. s.
r. o., 2009. 740 s.
7
8
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jednotného vnútorného trhu, ktorým rozumieme „oblasť bez vnútorných hraníc,
v ktorej je zaručený voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu v súlade
s ustanoveniami zmlúv.“10 Prijímanie rôznych unilaterálnych opatrení by mohlo
vytvárať prekážky pri realizácii slobôd garantovaných primárnym právom EÚ
a rovnako by to mohlo prispieť k vytváraniu iných disproporcií na vnútornom trhu.
Daňová politika EÚ preniká do troch oblastí, a síce oblasti nepriamych daní,
priamych daní a konečne do oblasti správy daní, medzinárodnej pomoci a spolupráce
členských štátov. Pokiaľ v oblasti nepriamych daní možno konštatovať, že došlo
k úplnej harmonizácii či už DPH, ako všeobecnej nepriamej dane, ale aj spotrebných
daní, tak v ostatných oblastiach sú členské štáty zdržanlivejšie a ponechávajú si v nich
daňovú suverenitu. S ohľadom na to, že sa nám tu formuje široká skupina právnych
aktov, ktorých ak nie ako hlavným cieľom, tak aspoň ako jedným z hlavných cieľov
je zamedziť daňovým únikom, možno uvažovať o formovaní ďalšej oblasti, kam
preniká daňová politika EÚ – boj s praktikami vyhýbania sa daňovým povinnostiam.11
Aj iní akademici12 uvádzajú, že jednou z najdôležitejších a najpodstatnejších otázok
daňovej politiky je predovšetkým boj proti daňovým únikom, čo len podporuje našu
úvahu.
Právnu úpravu jednotlivých opatrení na prevenciu či zamedzenie daňovým
únikom je potrebné hľadať v sekundárnom práve, keďže primárne právo vytvára len
akýsi právny rámec a formuluje základné východiská, ktoré sú následne
konkretizované v sekundárnych právnych aktoch13. V ďalšej časti tohto príspevku
budeme venovať svoju pozornosť smernici Rady (EÚ) č. 2016/1164 z 12. júla 2016,
ktorou sa stanovujú pravidlá proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam,
ktoré majú priamy vplyv na fungovanie vnútorného trhu (ďalej aj ako „smernica
ATAD“).
Smernica ATAD predstavuje v súčasnosti najvýraznejší prejav vôle EÚ riešiť
úniky na daniach, ktoré predstavujú najvýznamnejší príjem verejných rozpočtov
členských štátov14. Otázkou však naďalej ostáva, či sa tým len nezastiera účel
predmetnej právnej úpravy, ktorá mala vytvoriť priestor pre harmonizáciu korporátnej
dane a prijatie návrhu označovaného aj ako Common Consolidated Corporate Tax
Base (ďalej aj ako „CCCTB“). Už vyššie sme uviedli, že členské štáty sú zdržanlivé,
pokiaľ ide o úplnú harmonizáciu priamych daní, no na druhej strane majú záujem
Zmluva o fungovaní Európskej únie, čl. 26
Ide tu len o teoretickú úvahu, vo vzťahu ku ktorej môžu odôvodnene vznikať výhrady súvisiace s tým, že mnohé
právne akty by sme mohli zaradiť do iných, už etablovaných oblastí.
12
Tohto názoru je napríklad M. Bujňáková (bližšie: BUJŇÁKOVÁ, M. Daňové úniky – Môžeme im predchádzať
alebo ich akceptovať? In Daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam. Košice: Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach, 2017. 78 s.).
13
Podľa čl. 288 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sú sekundárnymi právnymi aktami nariadenia, smernice,
rozhodnutia, odporúčania a stanoviská. Z pohľadu daňového práva a boja proti rozmáhajúcim sa daňovým únikom
budú mať význam najmä nariadenia a smernice.
14
Bližšie: HRABČÁK, L. Reforma systému DPH v Európskej únii – „revolúcia“ alebo len „evolúcia“. In: III.
SLOVENSKO-ČESKÉ DNI DAŇOVÉHO PRÁVA: Pozitívna a negatívna stimulácia štátu v oblasti zdaňovania:
recenzovaný zborník vedeckých prác. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019. 163 – 175 s.
10
11
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riešiť otázku praktík vyhýbania sa daňovým povinnostiam. Zo strany EÚ tak môže ísť
o rafinovaný krok v snahe o prijatie CCCTB15.
Odhliadnuc od týchto úvah, smernica ATAD bola prijatá v rámci tzv. Balíka
opatrení proti daňovým únikom, ktorý bol predstavený Európskou komisiou 28.
januára roku 201616. Okrem toho bola prijatá smernica Rady (EÚ) č. 2017/952 z 29.
mája 2017, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2016/1164, pokiaľ ide o hybridné nesúlady
s tretími krajinami (ďalej aj ako „smernica ATAD 2“), ktorá (už ako z názvu vyplýva)
v podstate novelizuje smernicu ATAD. Smernica ATAD 2 sa však týka len
hybridných nesúladov a iné opatrenia ponecháva bez zmien17. Týmito právnymi
aktami EÚ sa má vytvoriť minimálny štandard ochrany fiskálnych záujmov členských
štátov, pričom členské štáty môžu mať aj prísnejšiu právnu úpravu.
Pokiaľ ide o implementačnú dobu smerníc, tak tá bola stanovená do 31.
decembra 2018 s tým, že účinnosť mali jednotlivé pravidlá nadobudnúť od 1. januára
2019. Z uvedeného pravidla existujú aj dve výnimky, a to konkrétne daň z odchodu,
u ktorej bola implementačná doba posunutá do 31. decembra 2019 (s účinnosťou od
1.1.2020) a pravidlá proti hybridným nesúladom s implementačnou dobou do
31.12.2021 a účinnosťou od 1.1.2022.
Veda o daňovom práve rozlišuje 2 skupiny pravidiel, a to jednak všeobecné
pravidlo proti zneužívaniu (ďalej aj ako „GAAR“18) a špeciálne pravidlá proti
zneužívaniu (ďalej aj ako „SAARs“19), medzi ktoré radíme:
-

obmedzenie odpočítateľnosti úrokov,
zdaňovanie pri odchode,
pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti,
pravidlá boja proti hybridným nesúladom20.

Do istej miery je táto iniciatíva EÚ inšpirovaná OECD akčným plánom BEPS
až na určité výnimky, ktorou je napr. aj daň z odchodu, o ktorej pojednáva zvyšok
tohto príspevku. Jednotlivé opatrenia možno skúmať z troch rovín, a to konkrétne:

Obdobného názoru je napr. F. Bonk, ktorý uvádza, že ide o významný krok pri harmonizácii dane z príjmu
právnických osôb (bližšie: BONK, František. Smernica proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a nevyhnutnosť
jej implementácie (Krok bližšie k harmonizácii priameho zdaňovania v EÚ)? In Justičná revue, 69, 2017, č. 6-7, 880
s.).
16
Bližšie: HRABČÁK, L. Iniciatívy EÚ pri eliminácii daňových únikov. In: Olomoucké právnické dny 2019. Sborník
příspěvků z medzinárodní vědecké konference. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, 2019. 236 – 248 s.
17
Táto smernica rozširuje opatrenia týkajúce sa hybridných nesúladov aj na vzťahy členských štátov EÚ a tretích
krajín (bližšie: BOHÁČ, R. – HRDLIČKA, L. Transpozice směrnice ATAD do právního řádu České republiky.
In:
Portál
DAUČ.cz
[online].
Praha:
Wolters
Kluwer,
[cit.
07.03.2020].
Dostupné
z
https://www.dauc.cz/dokument/?modul=li&cislo=242158).
18
Predmetná skratka pochádza z anglických slov General Anti Tax Avoidance Rule, t. j. všeobecné pravidlo proti
zneužívaniu.
19
Skratka vznikla z anglických slov Special Anti Tax Avoidance Rules, čo znamená špeciálne pravidlá proti
zneužívaniu.
20
Bližšie: RADVAN, M. et. al. Důchodkové daně. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 57 s.
15
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-

-

európska rovina – ide o legislatívne znenie jednotlivých opatrení obsiahnutých
v smernici ATAD a smernici ATAD 2,
národná rovina – nástroje v predmetných smerniciach mali byť
implementované do vnútroštátnych právnych poriadkov, pričom metódy
a formy21 sa v jednotlivých členských štátoch môžu odlišovať, čo v konečnom
dôsledku môže viesť k vzniku rôznych aplikačných a interpretačných
problémov (viď nižšie),
judikatórna rovina – v prípade niektorých nástrojov sa vytvorila pomerne
rozsiahla judikatúra Súdneho dvora EÚ, ktorá ich určitým spôsobom aj
formovala.

V ďalšom texte, orientujúcom sa na daň z odchodu, sa budeme snažiť
neopomenúť všetky z uvedených rovín, pričom za použitia komparatívnej metódy
poukážeme na rôznu implementáciu opatrenia, ktorým je daň z odchodu, v právnych
poriadkoch Slovenskej republiky a Českej republiky.
2

EXIT TAX22

Daň z odchodu je zaujímavý, ale i sporný inštitút, ktorým chce EÚ a jej členské
štáty, čeliť únikom na daniach. Podstata predmetného opatrenia sa zakladá na tom, že
má postihovať situácie, kedy daňovníci presúvajú svoj majetok, aktíva, daňovú
rezidenciu alebo podnikateľskú činnosť do iných štátov, ktoré sú jurisdikciami
s nižšou mierou zdanenia, príp. jurisdikcie so žiadnou mierou zdanenia. To, že ide
o sporný inštitút, je dané jeho prípadnou (ne)kompatibilitou so slobodami, najmä
slobodou pohybu a slobodou usadiť sa na území členských štátov EÚ, ktoré sú
garantované primárnym právom EÚ23. Preto je v danom smere dôležitou aj judikatúra
Súdneho dvora EÚ.
Dochádza tu v podstate k situácii, kedy sa uplatňuje fikcia predaja aktív „sebe
samému“, i keď v skutočnosti nedochádza k zmene v osobe vlastníka. Základ dane
tak bude tvoriť trhová cena znížená o cenu týchto aktív24 na daňové účely (môže ísť
napr. o obstarávaciu cenu, zostatkovú hodnotu a pod.).
Jedným z kľúčových, počas vývoja tohto inštitútu, bol rozsudok Súdneho dvora
EÚ vo veci C – 9/02 de Lasteyrie du Saillant, v ktorom bolo judikované, že skoršia
právna úprava vo Francúzsku, sa priečila primárnemu právu EÚ, ktoré garantuje
slobodu usadiť sa. Taktiež Súdny dvor EÚ konštatoval, že išlo o konanie zakladajúce
rozdielne zaobchádzanie v prípadoch, kedy dochádza k premiestňovaniu rezidencie
daňovníka z jedného členského štátu do iného.
Už z čl. 288 Zmluvy o fungovaní Európskej únie vyplýva, že pri implementácii smerníc je voľnosť vo vzťahu ku
výberu foriem a metód, no dôležité je to, aby sa dosiahol cieľ smernice.
22
V texte tohto príspevku používame zhodne pojem daň z odchodu a pojem exit tax ako jeho anglický ekvivalent.
23
Bližšie: BONK, F. Inštitút zdanenia pri odchode ako nástroj boja proti daňovým únikom v Európskej únii. In
Justičná revue, 2018 – 4, 464 s.
24
Na účely tohto príspevku používame pojem aktíva aj na súhrnné označenie majetku, aktív, daňovej rezidencie či
podnikateľskej činnosti, i keď to nie je úplne presné označenie.
21
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Míľnikom v oblasti exit tax bol aj rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C –
470/04 N. V predmetnom rozhodnutí Súdny dvor EÚ uviedol, že v prípade
premiestnenia daňovej rezidencie vzniká povinnosť zdaniť len tie príjmy, ktoré neboli
zrealizované. V prípade zotrvania v Holandsku by sa zdaňovali len tie príjmy, ktoré
daňovník skutočne dosiahol. Okrem iného tu boli judikované ďalšie významné
skutočnosti ako je možnosť odkladu platenia dane a s tým súvisiaca zábezpeka.25 Za
súčasného stavu, čomu aj korešponduje neskoršia judikatúra, je tento nástroj súladný
s právom EÚ.
Pre daň z odchodu sú charakteristické viaceré znaky, ktoré boli nakoniec
podporené judikatúrou Súdneho dvora EÚ:

-

aplikácia exit tax je možná len na cezhraničné situácie a z povahy veci je
vylúčené, aby sa aplikovala v prípadoch vnútroštátneho premiestnenia sídla,
možnosť odkladu platenia dane z odchodu v rovnomerných splátkach s čím sa
spájajú aj úroky z nezaplatenej dane26,
v prípadoch preukázateľného a odôvodneného rizika nezaplatenia dane jestvuje
možnosť žiadať záruku pri odklade platenia dane v splátkach,
taxatívne ustanovené prípady (napr. vstup daňovníka do likvidácie, vyhlásenie
konkurzu atď.) prerušenia odkladu dane s tým, že sa daňový dlh stáva
vymáhateľným27.

Už z vyššie citovanej judikatúry Súdneho dvora EÚ je zrejmé, že niektoré
členské štáty EÚ (napr. Francúzsko28) už mali určité skúsenosti s uvedeným
nástrojom. Na strane druhej, existovali viaceré štáty, ktoré túto skúsenosť nemali
a prijatím smernice ATAD tak museli tento inštitút do svojich právnych poriadkov
zakotviť. Do takejto kategórie štátov radíme aj Slovenskú republiku a Českú
republiku.
2.1

Zmysel a význam dane z odchodu

Zmysel a význam dane z odchodu vyplýva už zo samotného označenia tejto
dane, ktorým je zabránenie presunu, resp. odchodu daňovníka do jurisdikcií s nízkou,
príp. žiadnou mierou zdanenia. Týmto štáty prichádzajú o množstvo peňažných
prostriedkov tvoriacich príjmovú stránku verejných rozpočtov.

25
Podľa Súdneho dvora EÚ je v rozpore s právom EÚ, pokiaľ členský štát nezohľadní možnosť zníženia hodnoty
majetku pri zmene daňového domicilu (k tomu pozri aj: rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci C – 371/10
National Grid Indus a rozsudok Súdneho dvora Európske únie vo veci C – 164/12 DMC).
26
Zo strany úniového normotvorcu sa ponechala daná otázka neunifikovanou.
27
Bližšie: BABČÁK, V. et. al. Daňové úniky a daňové podvody a právne možnosti ich predchádzania (inštitútmi
daňového, obchodného a trestného práva). Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. 232 s.
28
Francúzsko sa zvykne označovať aj ako iniciátor zavedenia uvedeného nástroja do právnych poriadkov členských
štátov EÚ.
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Dane ako významný spoločenský fenomén plnia množstvo funkcií, pričom tie
možno členiť na fiskálne29 a nefiskálne. Práve fiskálna funkcia daní je tá
najdôležitejšia a jej podstata spočíva vo vytváraní dostatočných peňažných zdrojov
v záujme financovania štátnych a iných verejných úloh a potrieb30.
„Priorizovanie fiskálnej funkcie daní je dané skutočnosťou, že daňové príjmy
predstavujú v trhovej ekonomike rozhodujúcu skupinu príjmov verejných
rozpočtov.“31 Možno poukázať na príklade Slovenskej republiky, kde daňové príjmy
sú každoročne v zjavnom nepomere vo vzťahu ku ostatným, nedaňovým príjmov.
V zmysle zákona č. 468/2019 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2020 sa rozpočtujú
celkové príjmy na daný rok sumou 15 792 695 566 eur, pričom daňové príjmy majú
dosiahnuť až 12 817 470 000 eur. Vidíme teda, že približne ¾ celkových príjmov
pramenia z daní.
Vyhýbanie sa daňovým povinnostiam v oblasti priamych daní je úzko späté
s daňovými rajmi. „Daňové raje najčastejšie využívajú tí, ktorí vlastnia bohatstvo.“32
Zaujímavou je v tomto smere Credit Suisse Research Institue vypracovaná štúdia
nazvaná „Global Wealth Report“ z roku 2017. Podľa údajov v nej dosiahlo celkové
svetové bohatstvo v roku 2017 až hodnotu 280 triliónov USD.33 Predpokladá sa, že
svetové bohatstvo bude naďalej rásť. S tým súvisí aj nárast objemu svetového
bohatstva v daňových rajoch, resp. rajoch bez daní, čo vplýva aj na rozsah daňových
únikov na priamych daniach.34 O existencii daňových únikov v oblasti priamych daní
svedčia aj veľké daňové kauzy ako napr. Starbucks, McDonald, Amazon a iné.35
Práve na takéto konania, ako sme vyššie uviedli, má cieliť predmetné pravidlo
upravujúce daň z odchodu, čím sa má dosiahnuť vyššia ochrana fiskálnych záujmov
členských štátov. V ďalších častiach sa budeme bližšie zaoberať implementáciou
tohto nového (v podmienkach Slovenskej republiky a Českej republiky) opatrenia
v boji s daňovými únikmi.

Musíme zdôrazniť, že ide tu o fiskálne a nie fiškálne funkcie, pretože pri predmetnom označení sa vychádza z lat.
slova fiscus, čo v preklade znamená štátna pokladnica.
30
BABČÁK, V. Daňové právo na Slovensku a v EÚ. Bratislava: EPOS, 2019, 28 s.
31
ŠTRKOLEC, M. Zabezpečovacie inštitúty pri správe daní. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
2017. s. 15.
32
OLEXOVÁ, C. Odhad objemu svetového bohatstva v daňových rajoch. In: II. SLOVENSKO – ČESKÉ DNI
DAŇOVÉHO PRÁVA: Daňové raje a zneužívanie daňového systému. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach, 2018. s. 194.
33
Credit Suisse Research Institute: Global Wealth Report 2017 [online]. Dostupné online [cit. 01.01.2020]:
https://www.credit-suisse.com/corporate/en/articles/news-and-expertise/global-wealth-report-2017-201711.html
34
Nemožno presne určiť objem svetového bohatstva v daňových rajoch. Ide tu len o odhady, ktoré sa rôznia
v závislosti od použitej metódy, ktorými sú jednak odhad vychádzajúci z nezaznamenaných kapitálových tokov,
model akumulovaného bohatstva v daňových rajoch, model offshore investičného portfólia a analýza aktív privátneho
bankovníctva (bližšie: OLEXOVÁ, C. Odhad objemu svetového bohatstva v daňových rajoch. In: II. SLOVENSKO
– ČESKÉ DNI DAŇOVÉHO PRÁVA: Daňové raje a zneužívanie daňového systému. Košice: Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach, 2018. s. 196 - 198.).
35
Bližšie: BABČÁK, V. a kol. Daňové úniky a daňové podvody a právne možnosti ich predchádzania (inštitútmi
daňového, obchodného a trestného práva). Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. s. 472.
29
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2.2

ATAD exit tax

Predtým než pristúpime k analýze a komparácii vnútroštátnych znení exit tax,
považujeme za nevyhnutné, aby sme poukázali na znenie tohto opatrenia, ktoré je
obsiahnuté v smernici ATAD a predstavuje minimálny štandard ochrany, ktorý majú
členské štáty zachovať. Smernica ATAD a jej opatrenia sa netýkajú akejkoľvek dane,
ale už ako aj z jej názvu vyplýva, vzťahujú sa na oblasť korporátneho zdanenia. Preto
aj daň z odchodu je podľa smernice opatrením týkajúcim sa daňovníkov –
právnických osôb.
Pokiaľ ide o úpravu exit tax, tak tá je obsiahnutá v čl. 5 smernice ATAD.
Netreba však opomínať aj čl. 2, ktorý vymedzuje základné pojmy, medzi inými aj
prevod aktív, prevod daňovej rezidencie a prevod podnikateľskej činnosti. Z pohľadu
skúmania tohto opatrenia je významný aj čl. 11 smernice ATAD, ktorý upravuje
transpozičnú dobu.
Daňou z odchodu sa má predísť situáciám, kedy by členský štát EÚ prišiel
o príjem v podobe dane z príjmov právnických osôb v dôsledku presunu majetku,
aktív, daňovej rezidencie alebo podnikateľskej činnosti do zahraničia. Smernica
ATAD vymedzuje okolnosti, za ktorých daňovník dane z príjmov právnických osôb
bude povinný zaplatiť daň z príjmov zo sumy, ktorá zodpovedá trhovej hodnote aktív
po odpočítaní ich daňovej hodnoty.
Aplikačný rozsah exit tax v zmysle čl. 5 ods. 1 smernice ATAD je obmedzený
na tieto 4 situácie:

-

presun aktív z ústredia do stálej prevádzkarne,
presun aktív zo stálej prevádzkarne do ústredia alebo do inej prevádzkarne,
presun daňového rezidentstva, s výnimkou tých aktív, ktoré zostanú fakticky
spojené so stálou prevádzkarňou v členskom štáte, z ktorého sa daňové
rezidentsvo presúva,
presun podnikateľskej činnosti stálej prevádzkarne do iného štátu.

Takto vymedzený aplikačný rozsah dane z odchodu mieri teda na situácie, kedy
z hľadiska právneho poriadku členského štátu nedochádza k prevodu aktív, a síce ku
hospodárskej situácii, ktorá podlieha zdaneniu, ale fakticky dochádza ku strate
možnosti predmetné aktívum zdaniť.36
Európska úprava exit tax umožňuje členským štátom, aby zakotvili do ich
daňových systémov možnosť odložiť platenie exit tax a zaplatiť ju v rovnomerne
rozložených splátkach. Smernica teda reflektuje na situáciu, kedy daňovník nemusí
disponovať okamžite potrebnou sumou peňažných prostriedkov. Keďže vnútroštátne
36
BOHÁČ, R. – HRDLIČKA, L. Transpozice směrnice ATAD do právního řádu České republiky. In: Portál DAUČ.cz
[online].
Praha:
Wolters
Kluwer,
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Dostupné
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právne poriadky upravujú možnosť odloženia platby dane, tak naskytla sa príležitosť
prepojenia týchto právnych úprav, no situácia po transpozícii je mierne odlišná (viď
nižšie).
V čl. 5 ods. 3 smernice ATAD je upravená možnosť členského štátu EÚ zaťažiť
odloženú platbu odchodovej dane aj úrokom, a to v súlade s príslušnými právnymi
predpismi členského štátu daňovníka alebo stálej prevádzkarne. V uvedenom prípade
však nejde o prípad úroku za omeškanie.37
Už vyššie sme taktiež uviedli, že v „rizikových“ situáciách, t. j. takých, kedy
existuje skutočné a preukázateľné riziko, že exit tax nebude zaplatená, je možné
podmieniť odklad platenia odchodovej dane tým, aby daňovník poskytol určitú záruku
za jej zaplatenie. Smernica však bližšie nešpecifikuje o aký, resp. aké zabezpečovacie
inštitúty by malo ísť a ponecháva sa to na uváženie členského štátu38.
V predmetnom prípade ide o výnimku spod základného transpozičného
pravidla, podľa ktorého sa má väčšina pravidiel pretaviť do vnútroštátnych právnych
poriadkov najneskôr do 31. decembra 2018. Pre exit tax je ustanovená dlhšia
transpozičná lehota, a síce do 31. decembra 2019.
2.3

Implementácia exit tax vo vybraných členských štátoch EÚ

Slovenská republika
V slovenskom zákonodarstve bolo potrebné vykonať relatívne rozsiahle zmeny
v súvislosti s implementáciou smernice ATAD. Iným prípadom nie je ani zákon č.
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZoDP“).
O dani z odchodu pojednáva konkrétne § 17f ZoDP s názvom „Zdanenie pri presune
majetku daňovníka, odchode daňovníka alebo presune podnikateľskej činnosti
daňovníka do zahraničia“ a ust. § 17g ZoDP, ktoré obsahuje „Osobitnú úpravu
platenia dane pri presune majetku daňovníka, odchode daňovníka alebo presune
podnikateľskej činnosti daňovníka do zahraničia“39. Súhlasíme s názorom, že pri exit
tax zachoval slovenský zákonodarca len minimálny štandard v súlade s čl. 3 smernice
ATAD.40
Zdanenie odchodu je vyčíslené v rámci osobitného základu dane, a to sadzbou
dane vo výške 21%. Predmetom dane je majetok, ktorý bol presunutý mimo územia
Slovenskej republiky bez toho, aby došlo k jeho skutočnému predaju. Ide tu teda
o uplatnenie spomínanej fikcie predaja sebe samému.
Takto konštruovaný úrok nemá sankčný charakter, pretože tu nedochádza k žiadnemu omeškaniu zo strany
daňovníka.
38
Právne poriadky členských štátov pamätajú na širokú škálu zabezpečovacích prostriedkov, no je nutné jedným
dychom dodať, že nie každý svojou povahou je možné aplikovať v uvedených situáciách.
39
Právna úprava tohto inštitútu v podmienkach Slovenskej republiky nadobudla účinnosť od 1. januára roku 2018.
40
BABČÁK, V. et. al. Daňové úniky a daňové podvody a právne možnosti ich predchádzania (inštitútmi daňového,
obchodného a trestného práva). Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. 233 s.
37
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Viaceré osobitosti sa týkajú jednak základu dane, ale aj jeho výpočtu.
Základným pravidlom je, že základ dane nemôže mať zápornú hodnotu. Slovenská
právna úprava dane z odchodu rozlišuje 2 situácie, a to:

-

presun majetku do zahraničia – základ dane ako rozdiel medzi reálnou
hodnotou presunutého majetku v čase presunu majetku do zahraničia a daňovo
uznateľnými výdavkami a hodnotou zásob v zdaňovacom období41, alebo
zmena daňovej rezidencie – reálna hodnota presunutého majetku a záväzkov
v čase presunu podnikateľskej činnosti alebo odchodu daňovníka do zahraničia.

Zaujímavým faktom je to, že zákonodarca nezachoval systematiku obsiahnutú
v smernici ATAD, ale rešpektoval systematické členenie ZoDP, ktorý pojednáva
o odchode daňovníka, presune majetku daňovníka a presune podnikateľskej činnosti.
Slovenská právna úprava dane z odchodu neobsahuje aj situáciu, kedy dochádza
k presunu aktív.
Daň z odchodu sa však nebude uplatňovať na prípad, kedy daňovník presunul
do zahraničia majetok spojený s financovaním cenných papierov, majetok poskytnutý
ako zábezpeka, alebo išlo o presun majetku s cieľom splniť prudenciálne kapitálové
požiadavky, či na účely riadenia likvidity a súčasne sa očakáva jeho návrat do 12
mesiacov od presunu. V prípade, ak by k návratu nedošlo, podáva daňovník za
príslušné zdaňovacie obdobie dodatočné daňové priznanie.
Pokiaľ ide o možnosti platby dane z odchodu, rešpektuje sa úprava smernice
ATAD a existuje možnosť ju zaplatiť buď jednorazovo alebo v rovnomerných
splátkach, pričom doba splácania je ohraničená dobou 5 rokov a začína plynúť tým
rokom, kedy došlo k jej vyrubeniu. O platení dane v splátkach bude rozhodovať
správca dane na návrh daňovníka s tým, že v rozhodnutí, ktorým povolí platenie dane
v splátkach určí okrem výšky splátky aj lehotu splatnosti. Voči tomuto rozhodnutiu
nie je možné podať odvolanie. Pozitívne možno hodnotiť ustanovenie, podľa ktorého
nie je možné lehotu predĺžiť a odpustiť jej zmeškanie. Tým sa kladie dôraz na daňovú
disciplínu daňových subjektov.
Smernica umožňuje členským štátom zabezpečiť úhradu dane zárukou, pričom
slovenský normotvorca preferuje najmä záložné právo, príp. iný zabezpečovací
inštitút podľa ust. § 544 – 558 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov. Aj tu sú zohľadňované osobné pomery a „aktivácia“ tohto
ustanovenia je možná len ak exit tax prevyšuje 3 000 eur42.
S odkladom platenia dane sa spája aj povinnosť daňovníka platiť úrok, pričom
nezaplatenie niektorej zo splátok má za následok zosplatnenie celej sumy neuhradenej

Reálna hodnota majetku je bližšie upravená v ust. § 27 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov.
42
Samozrejme aj tu musí byť naplnený predpoklad existencie skutočného a preukázateľného rizika neuhradenia dane
z odchodu.
41
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dane. Tu však slovenský zákonodarca ustanovil, že tento následok nenastane ihneď,
ale až v prípade, ak opakovane nezaplatí splátku dane.43
Obdobný prípad nastane aj v prípade, ak by daňovník ďalej previedol majetok
alebo podnikateľskú činnosť vykonávanú prostredníctvom stálej prevádzkarne, ak by
majetok presunul do iného štátu, ak by sa stal daňovníkom s neobmedzenou daňovou
povinnosťou v inom štáte, ak by bola podnikateľská činnosť podnikateľa následne
presunutá do iného štátu a konečne v prípade, ak by bol na daňovníka vyhlásený
konkurz alebo ak by sa zrušoval s likvidáciou.
Zároveň aj v tomto prípade možno vidieť konkretizáciu zásady súčinnosti
daňového subjektu so správcom dane44, pretože ten je povinný oznámiť niektorú
z vyššie uvedených skutočností správcovi dane najneskôr do konca kalendárneho
mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom takáto skutočnosť nastala.
Česká republika
Na opatrenia obsiahnuté v smernici ATAD musel reflektovať aj český
normotvorca. Pokiaľ ide o exit tax, tá je obsiahnutá konkrétne v ust. § 23g a § 38zg
zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daní z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů (ďalej aj ako „český ZoDP“)45. V ust. § 23g ods. 1 českého ZoDP je
explicitne vyjadrená podstata odchodovej dane. Podľa uvedeného ustanovenia ide o
„úplatný převod takového majetku sobě samému za cenu, která by byla sjednána mezi
nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných
podmínek“46. Inak povedané, je tu vyjadrená fikcia predaja „aktív“ sebe samému za
rešpektovania princípu nezávislého trhu.
Základom dane z odchodu bude trhová hodnota aktív (musí zodpovedať cene,
za ktorú by obdobné aktívum presunuli nespojené osoby, a síce v súlade s ust. § 23
ods. 7 českého ZoDP), ktorá bude ponížená o príslušné daňové výdavky podľa § 24
českého ZoDP. Na účely zamedzenia dvojitého zdanenia by sa tak exit tax považovala
pri ďalšom presune do iného štátu za novú daňovú hodnotu aktíva. Aplikáciou 19%
sadzby dane na daňový základ dospejeme k výške vlastnej daňovej povinnosti
daňovníka, ktorý presúva aktíva do zahraničia.
Pokiaľ ide o aplikačný rozsah, český zákonodarca sa rozhodol uplatniť daň
z odchodu na nasledujúce situácie:

Podľa nášho názoru však nejde o miernejšie ustanovenie v porovnaní so smernicou ATAD, pretože tá zakotvuje, že
následok vymáhateľnosti daňového dlhu nastane v prípade, ak daňovník nesplní svoje povinnosti týkajúce sa splátok
a nenapraví svoju situáciu v priebehu primeraného časového obdobia, ktoré neprekročí 12 mesiacov.
44
Bližšie: napr. BABČÁK, V. Daňové právo na Slovensku a v EÚ. Bratislava: EPOS, 2019, 453 – 454 s.
45
Novelizácie, ktoré si vyžiadala smernica ATAD v súvislosti so zavedením dane z odchodu, nadobudli účinnosť až
od 1. januára 2020.
46
zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daní z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, § 23g ods. 1
43
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-

-

presun majetku daňovníka dane z príjmov právnických osôb, ktorý je daňovým
rezidentom Českej republiky, z Českej republiky do jeho stálej prevádzkarne
umiestnenej v zahraničí,
presun majetku daňovníka dane z príjmov právnických osôb, ktorý je daňovým
nerezidentom, zo stálej prevádzkarne umiestnenej v Českej republike do
zahraničia, pokiaľ by sa v dôsledku tohto presunu nevzťahovala daňová
povinnosť v Českej republike na príjmy plynúce z následného odplatného
prevodu,
presun majetku spojený s premiestnením daňového rezidentstva daňovníka
dane z príjmov právnických osôb z Českej republiky do zahraničia, pokiaľ by
sa v dôsledku tohto presunu nevzťahovala daňová povinnosť v Českej
republike na príjmy plynúce z následného odplatného prevodu tohto majetku.

Dôležitou podmienkou, ktorú zákonodarca zdôrazňuje, je to, že štát, z ktorého
územia sa aktívum presúva, musí týmto presunom stratiť právo na zdanenie.47 K strate
práva na zdanenie dochádza pri tých štátoch, s ktorými má štát uzatvorené zmluvy
o zamedzení dvojitého zdanenia a preferujú ako metódu zamedzenia dvojitého
zdanenia metódu vyňatia. V uvedenom prípade síce štát nestráca po formálnej stránke
právo takýto príjem zdaniť, avšak uplatnenie metódy vyňatia takýto efekt prináša.
Podľa dôvodovej správy k novele českého ZoDP, ktorým bola daň z odchodu
do právneho poriadku zavedená, sa taktiež vysvetľuje, z akých dôvodov v rámci
aplikačného rozsahu exit tax, bol opomenutý presun aktív a podnikateľskej činnosti
do zahraničia. Predkladateľ návrhu zákona, ktorým sa novelizoval český ZoDP
uviedol, že presun aktív teda subsumoval pod presun majetku daňovníka. Podľa nášho
názoru to však nie je úplne správne, pretože tým nie je zdôraznené, že aj pri presune
časti majetku – aktív sa daň z odchodu bude aplikovať. Pokiaľ ide o absenciu ďalšej
situácie, t. j. presunu podnikateľskej činnosti, tak argumentuje sa tým, že na danú
situáciu sa už vzťahuje presun majetku zo stálej prevádzkarne z Českej republiky do
zahraničia, keďže pri presune podnikateľskej činnosti zo stálej prevádzkarne
dochádza fakticky k jej zániku. Aj v tomto prípade nemôžme súhlasiť, pretože stála
prevádzkareň môže vykonávať viaceré činností. Pokiaľ by však došlo k presunu časti
podnikateľskej činnosti, nebolo by možné takýto presun zdaniť podľa platnej právnej
úpravy.
Fikcia predaja seba samému sa neuplatní v prípade, kedy u daňovníka je možné
predpokladať, že sa vráti v období 12 kalendárnych mesiacov na územie Českej
republiky a tento presun do zahraničia bol spojený s financovaním cenných papierov,
majetok poskytovaný ako finančný koraterál či v prípade, ak presun nastal z dôvodu
splnenia právnym predpisov ustanovenej požiadavky kapitálovej primeranosti alebo
za účelom právnym predpisom predpísaného riadenia rizika likvidity.48 Ak by
47
Bližšie: KAPOUN, V. Změny ve zdaňování v návaznosti na implementaci ATAD - exit tax a CFC pravidla. In
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z:
https://www.dauc.cz/dokument/?modul=li&cislo=263286
48
Uvedené ustanovenie českého ZoDP úplne korešponduje ustanoveniu čl. 5 ods. 7 smernice ATAD, ktorý takúto
výluku predpokladá.
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k spätnému presunu majetku do Českej republiky nedošlo, uplatní sa fikcia, a to
v poslednom zdaňovacom období alebo období, za ktoré sa podáva daňové priznanie,
v ktorom mohla byť táto podmienka splnená.
Aj český zákonodarca umožnil daňovníkom odložiť platenie dane
v rovnomerných splátkach49. Konkrétne o tom pojednáva ust. § 38zg českého ZoDP,
podľa ktorého na žiadosť daňovníka povolí správca dane rozloženie platby časti dane
z príjmov právnických osôb, ktorá pripadá na premiestnenie majetku bez zmeny
vlastníctva na dobu maximálne 5 rokov odo dňa splatnosti dane. Ďalšou nevyhnutnou
požiadavkou je však aj to, že dochádza k presunu „aktív“ do iného členského štátu
alebo štátu, ktorý je súčasťou tzv. Európskeho hospodárskeho priestoru50, ktorý
uzatvoril s Českou republikou alebo Európskou úniou dohodu o vzájomnej pomoci
pri vymáhaní daňových pohľadávok, ktorá je rovnocenná úprave obsiahnutej
v smernici Rady (EÚ) č. 2010/24/EÚ zo dňa 16. marca 2010 o vzájomnej pomoci pri
vymáhaní pohľadávok vyplývajúcich z daní, poplatkov, cla a iných opatrení.
Samozrejme, problematika rozloženia platby dane v splátkach nie je v právnom
poriadku Českej republiky žiadne nóvum. Už ust. § 156 a 157 zákona č. 280/2009 Sb.,
Daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (ďalej aj ako „český DP“) upravuje takúto
možnosť vo všeobecnosti. Úprava odkladu platenia odchodovej dane tak má charakter
lex specialis k všeobecným ustanoveniam obsiahnutým v českom DP51. Pokiaľ ide
o úrok z odloženej časti dane, platí, že i keď správca dane má právo jeho zaplatenie
od daňovníka požadovať, tak je tu možnosť aplikácie ustanovení o odpustení takéhoto
úroku v zmysle § 259b a nasl. českého DP.
V porovnaní so všeobecnou úpravou obsiahnutou v českom DP badáme určité
rozdiely. Ten prvý spočíva v tom, že ak sú podľa špeciálnej úpravy splnené
podmienky, daňovník má nárok na rozloženie platby dane v splátkach. Ďalší rozdiel
sa týka možnosti odložiť platbu len časti nezaplatenej dane a nie dane ako celku.
Normotvorca taktiež pretavil čl. 5 ods. 4 písm. e) smernice ATAD, podľa ktorého sa
pre prípad nezaplatenia niektorej zo splátok stáva celý dlh vymáhateľným52.
V prípade, ak teda nebudú dodržané splátky odchodovej dane, stráca
rozhodnutie účinnosť. Okrem toho stráca rozhodnutie účinnosť v prípade, kedy
daňovník previedol vlastníctvo k premiestnenému majetku a taktiež v prípade, ak bol
majetok premiestnený bez zmeny vlastníctva do iného štátu, ako je členský štát EÚ
ale štát Európskeho hospodárskeho priestoru. Účelom tohto ustanovenia je to, aby
nedochádzalo k zneužívanie takto nastaveného mechanizmu. Aj napriek tomu, že na
prvý pohľad nebolo zachované znenie smernice ATAD, pretože tá považuje za prípad
Ide tu v podstate o prevzatie úpravy odkladu platenia dane v splátkach v zmysle čl. 5 ods. 2 smernice ATAD.
Štandardným príkladom štátu, ktorý sa nachádza mimo EÚ, no na strane druhej je zmluvnou stranou Dohody
o Európskom hospodárskom priestore, je Švajčiarsko, s ktorým má Česká republika čulé obchodné styky.
51
Možno poukázať napr. na tom, že sa použijú všeobecné ustanovenia o lehote na vydanie takéhoto rozhodnutia,
ktorým správca dane povolil platenie dane v splátkach, pretože český ZoDP neobsahuje osobitné ustanovenia
upravujúce danú otázku.
52
Kladie sa vysoký dôraz na daňovú disciplínu a zákonodarca nestanovil žiadnu možnosť nápravy v dodatočnej
lehote. To je samozrejme v súlade s ust. čl. 3 smernice ATAD, a síce dodržaním minimálneho štandardu ochrany.
49
50
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vymáhateľnosti daňového dlhu aj vstup do likvidácie či vyhlásenie konkurzu na
daňovníka. Daná skutočnosť však už vyplýva zo všeobecnej právnej úpravy
obsiahnutej v § 157 ods. 5 druhá veta českého DP, a preto sa uplatní bez ohľadu na
absenciu špeciálneho a explicitného vyjadrenia takejto možnosti.
Zaujímavosťou je taktiež to, že v rámci návrhu novely českého ZoDP sa
predpokladalo, že ustanovenia o exit tax budú včlenené doň tak, aby z hľadiska
systematického po sebe nasledovali (§ 23g a § 23h), no reálna podoba je mierne
odlišná, čo podľa nášho názoru neprispieva k prehľadnosti predmetného právneho
predpisu, a preto by bolo vhodnejšie, ak by sa zákonodarca držal pôvodnej myšlienky.
2.4

Komparatívne zhrnutie právnych úprav exit tax

Už z vyššie uvedeného textu je zrejmé, že normotvorcovia (či už
v podmienkach Slovenskej republiky alebo Českej republiky) využili rôzne metódy
a formy, aby splnili svoj záväzok vyplývajúci zo smernice ATAD. Z dôvodu
zachovanie prehľadnosti tohto príspevku sme sa rozhodli vyčleniť rozdiely
analyzovaných právnych úprav na samostatnú podkapitolu. V úvode tejto časti
príspevku musíme zdôrazniť, že východiskové pozície oboch členských štátov boli
podobné, pretože tie nemali predtým skúsenosť s daným inštitútom. Porovnaním
týchto právnych úprav možno dospieť k viacerým záverom.
Transpozičná lehota pri exit tax bola smernicou ATAD ustanovená do konca
roku 2019. Slovenská republika si splnila svoj záväzok v dostatočnom predstihu
a ustanovenia o dani z odchodu nadobudli účinnosť od 1. januára roku 2018. Naproti
tomu český normotvorca bol o čosi opatrnejší vo vzťahu k tomuto opatreniu smernice
ATAD a novela českého ZoDP, ktorou došlo k jeho zavedeniu, nadobudla účinnosť
až od 1. januára 2020.
Rozdiel medzi analyzovanými právnymi úpravami spočíva aj vo využitej
legislatívnej technike a terminológii. To bolo samozrejme determinované aj tým, že
v podmienkach Slovenskej republiky bol prijatý v roku 2003 ZoDP, ktorý sa značným
spôsobom odlišuje od toho českého ZoDP. Aj systematika uvedených právnych
predpisov sa odlišuje, a preto nie je prekvapivým, že začlenenie predmetného inštitútu
je v uvedených štátoch odlišné. Podľa nášho názoru však (pokiaľ ide o exit tax
a nemáme tým na mysli celý právny predpis) je slovenská úprava dane z odchodu
prehľadnejšia, a to aj s ohľadom na to, čo sme vyššie uviedli, že český normotvorca
nedodržal pôvodne plánované znenie novely českého ZoDP, ale pristúpil
k roztrieštenej úprave v ust. § 23g a 38zg českého ZoDP. U českej právnej úpravy
však podľa nášho názoru je vyššia miera kompatibility s už existujúcimi inštitútmi, čo
absentuje v prípade slovenskej exit tax.
Špecifikom je už aj zmienená terminológia. Aj keď na účely tohto príspevku
používame pojem daň z odchodu, tak český normotvorca ho nevyužíva. Ten sa
priklonil k označovaniu inštitútu ako zdanenie pri premiestnení majetku bez zmeny
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vlastníctva. Slovenský normotvorca rozlišuje medzi odchodom daňovníka
a presunom jeho majetku či podnikateľskej činnosti.
Mätúcim je podľa nášho názoru taktiež vymedzenie aplikačného rozsahu
skúmaného nástroja. Ani v jednom zo štátov nie je aplikačný rozsah vymedzený
rovnako a ani u jedného zo štátov nemožno nemať pochybnosti, či došlo k zachovaniu
minimálneho štandardu ochrany, ktorý smernica ATAD predpisuje (viď vyššie).
Rozdiel sa týka aj povolenia odkladu dane v splátkach. V podmienkach Českej
republiky je to možné len vo vzťahu ku časti dane a naopak slovenský normotvorca
takúto možnosť neobmedzuje len vo vzťahu ku časti dane, ale aj jej celku. Ďalší
rozdiel súvisí s poskytnutím záruky, ak existuje preukázateľné a odôvodnené riziko
nezaplatenie dane. Predmetné ustanovenie pretavili do svojich právnych poriadkov
parlamenty oboch štátov. Rozdiel sa však týka toho, že v Slovenskej republike sa
aktivuje dané ustanovenie len vtedy, ak presiahne výška odchodovej dane 3 000 eur.
V Českej republike uvedené pravidlo absentuje.
V oboch právnych poriadkoch bola zachovaná výnimka smernice ATAD spod
aplikácie exit tax, a to pre prípad, ak sa daňovník vráti naspäť do 12 kalendárnych
mesiacov, pričom musí byť splnená kumulatívne ďalšia podmienka, napr. ak došlo
k premiestneniu majetku súvisiaceho s financovaním cenných papierov. Odlišný je
však postup v prípade porušenia podmienok uplatnenia tejto výnimky. V prípade
Slovenskej republiky je daňovník v zmysle ZoDP povinný podať za uvedené
zdaňovacie obdobie dodatočné daňové priznanie. Daňovník v Českej republike by bol
v uvedenej situácii povinný priznať uvedenú skutočnosť za zdaňovacie obdobie
nasledujúce po uplynutí doby 12 kalendárnych mesiacov, a to v riadnom daňovom
priznaní. Dochádza tu taktiež fakticky k odkladu zaplatenia dane a vidíme tu priestor
na obchádzanie uvedenej právnej úpravy, a to najmä v prípadoch, kedy nie sú splnené
podmienky na odklad platby dane v splátkach. Spôsob, akým budú riešiť členské štáty
porušenie výnimky ponecháva smernica na ich uvážení.
V neposlednom rade musíme poukázať na odlišnosť, ktorá má však hlbší
kontext a siaha do koreňov daňových politík týchto štátov. Tou odlišnosťou je daňová
sadzba. Slovenský daňovník bude v procese autoaplikácie53 daňového práva rátať
svoju vlastnú daňovú povinnosť za použitia 21% sadzby. Pri presune z Českej
republika sa bude aplikovať 19% sadzba dane.
ZÁVER
V rámci predostretého príspevku na tému „Daň z odchodu ako nástroj na
ochranu fiskálnych záujmov štátu“ sme sa pokúsili vedeckej obci ponúknuť relatívne
komplexnú analýzu inštitútu dane z odchodu v Slovenskej a Českej republike
s komparatívnym vyústením. Cieľ, ktorý sme si stanovili v úvode - poskytnúť
53
Bližšie: SÁBO, J. – ŠTRKOLEC, M. Autoaplikácia v daňovom práve (aj) ako hra o úhradu dane. In Právo, obchod,
ekonomika VI.: zborník príspevkov z vedeckej konferencie: 26. - 28. októbra 2016, Vysoké Tatry. Košice: Univerzita
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016, 541 – 550 s.
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relatívne komplexný prehľad na zakotvenie inštitútu dane z odchodu v právnych
poriadkoch vybraných členských štátov a za použitia komparatívnej metódy poukázať
na rozdielne použite foriem a metód – sme sa snažili naplniť tým, že sme postupovali
od objasnenia všeobecných súvislostí, za ktorých bolo skúmané opatrenie uvedené do
praktického života až po analýzu právnych úprav referenčných štátov.
Dospeli sme k záveru, že smernica ATAD bola včas implementovaná, no máme
pochybnosti, či v niektorých aspektoch bola dodržaná aspoň minimálna úroveň
ochrany. Aj v tomto smere možno vidieť (odhliadnuc od toho, že toto opatrenie bolo
implementované relatívne neskoro), že slovenský, ale i český normotvorca nešiel nad
rámec a neuchýlil sa k prísnejšej právnej úprave ako tomu bolo v prípade
všeobecného pravidla proti zneužívaniu a bol tu o čosi zdržanlivejší.
Pre smernice je charakteristická voľba metód a foriem zo strany členských
štátov a je preto pochopiteľné, že úprava tohto opatrenia nebude jednotná naprieč
celou EÚ. Do implementačného procesu vstupujú rôzne faktory, ktoré môžu vyústiť
k rôznorodosti riešení niektorých otázok.
V prípade Slovenskej republiky a Českej republiky boli východiskové pozície
obdobné, a to aj so zreteľom na to, že ide v oboch prípadoch o nóvum v rámci
daňových systémov, no napriek tomu existujú viaceré rozdiely, na ktoré sme sa snažili
v tomto príspevku poukázať a aspoň v stručnosti ich objasniť. Bude taktiež zaujímavé
sledovať, či si daný inštitút nevynúti ďalšie zmeny, a to aj z dôvodu neustále
vyvíjajúcej sa judikatúre Súdneho dvora EÚ.
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Zodpovednosť prezidenta Slovenskej republiky za výkon
kreačných právomocí
Responsibility of president of Slovak Republic for exercise of
appointing powers
JUDr. Monika Kajla

Abstrakt
Autor sa zaoberá vybranými kreačnými právomocami prezidenta Slovenskej
republiky a jeho zodpovednosťou za ich výkon. Jeho cieľom je poukázať a vyriešiť
sporné otázky vznikajúce pri uplatňovaní týchto právomocí.
Kľúčové slová:
prezident Slovenskej republiky, právomoci prezidenta Slovenskej republiky, kreačné
právomoci, zodpovednosť prezidenta Slovenskej republiky
Abstract
The author deals with selected appointing powers of the president of the Slovak
republic and his responsibility for exercising these powers. The aim of the
contribution is to point out and resolve the issues raised in exercising these powers.
Key words:
the president of Slovak republic, the powers of president of Slovak republic, the
appointing powers, responsibility of the president of Slovak republic
ÚVOD
Aj keď ústavné právo nie je typickým právnym odvetvím, pri ktorom hovoríme
o zodpovednosti ako o jeho primárnom znaku, na druhej strane však platí, že výkon
právomocí zverených ústavou vykonávateľmi moci je s vyvodzovaním zodpovednosti
nepochybne spojený.
Ústavné právo reguluje v prvom rade vzťahy medzi právom a politikou.
Politiku nie je možné vždy zviazať s právnou reguláciou, čo však neznamená že výkon
politiky nepodlieha žiadnym pravidlám alebo že by v ústavnom práve neexistovali
žiadne zodpovednostné vzťahy alebo sankcie. V ústavnom práve sa stretávame
s rôznymi druhmi zodpovednosti, ako napríklad s politickou zodpovednosťou,
199

parlamentnou zodpovednosťou, štátoprávnou zodpovednosťou, či ministerskou
zodpovednosťou, pričom však obsah a dôvody na ich uplatnenie sa môžu prelínať.1
Aj v prípade ústavného činiteľa, ktorým je prezident Slovenskej republiky je
nevyhnutné zamyslieť sa nad otázkou zodpovednosti za výkon jeho právomoci.
Ústava Slovenskej republiky priznáva prezidentovi pomerne široký rozsah
právomocí. Azda najviac diskutovanou, skloňovanou a stále neutíchajúcou témou sú
menovacie (kreačné) právomoci prezidenta a jeho zodpovednosť za ich realizovanie.
V súvislosti s touto problematikou sa dodnes stretávame s protichodnými názormi
ústavných teoretikov, právnikov, či politikov. V histórii Slovenskej republiky bolo
iniciovaných niekoľko konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky (ďalej len
„Ústavný súd SR“), v ktorých sa rozhodovalo o tom, či prezident je pri vykonávaní
svojich kreačných právomocí viazaný návrhom na vymenovanie alebo má možnosť
uváženia. Táto otázka bola tiež viackrát aj predmetom sporov medzi jednotlivými
ústavnými činiteľmi. Dôvodom tejto skutočnosti je nie celkom jednoznačný text
Ústavy Slovenskej republiky a tiež aj zaujaté a subjektívne stanoviská vrcholných
predstaviteľov štátu.
Cieľom tohto príspevku je priblížiť právne postavenie prezidenta Slovenskej
republiky a jeho právomoci, so zameraním sa na vybrané kreačné právomoci
v súvislosti s aplikačnými problémami, ktoré sa vyskytli v priebehu historického
vývoja Slovenska a zodpovedať na otázku – má prezident právomoc alebo povinnosť
rešpektovať návrh predložený oprávneným subjektom? Akú formu zodpovednosti
možno voči prezidentovi uplatniť?
1

PRÁVNE
POSTAVENIE
PREZIDENTA
SLOVENSKEJ
REPUBLIKY A VYMEDZENIE JEHO PRÁVOMOCÍ

Vymedzenie právneho postavenia prezidenta v parlamentnej vládnej forme nie
je v právnej teórii jednoznačné. Jedna skupina teoretikov sa prikláňa k názoru, že
prezident je zložkou výkonnej moci (ide o zástancov tzv. dualistickej koncepcie
výkonnej moci), pričom druhá skupina teoretikov považuje prezidenta v parlamentnej
vládnej forme za osobu „pouvoir neutré“ - samostatnú zložku v štáte na riešenie
ústavných konfliktov medzi parlamentnom a vládou.
Postavenie prezidenta Slovenskej republiky upravuje Ústava Slovenskej
republiky (ďalej len „ústava“ alebo Ústava SR“) v prvom oddiele, šiestej hlavy, čím
je tak prezident spolu s vládou Slovenskej republiky zaradený medzi zložku výkonnej
moci. Pri vymedzení postavenia prezidenta však nemožno obmedziť len na jeho
pôsobenie v rámci výkonnej moci, ale aj na jeho pôsobenie ako arbitra vnútroštátneho
vývoja. Postavenie prezidenta vymedzuje ústava v čl. 2 ods. 2, v zmysle ktorého
môže prezident konať len na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom,
ktorý ustanoví zákon. Jeho úlohou je reprezentácia štátu navonok, dovnútra
a zabezpečenie riadneho chodu ústavných orgánov.
1

GIBA, M. a kol. Ústavné právo. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019. 89 s. ISBN 978-80-571-0086-7.
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Vymedzenie vecnej pôsobnosti prezidenta SR a jeho rozhodovacích
a kreačných právomocí nachádzame v ustanovení čl. 102 Ústavy SR. Rozsah a obsah
kompetencií prezidenta v zásade zodpovedá tradičným právomociam hlavy štátu
v parlamentnej vládnej forme, vrátane zavedenia inštitútu kontrasignácie pre niektoré
jeho akty.2
V odbornej literatúre sa stretávame s mnohými kritériami klasifikácie
právomocí prezidenta Slovenskej republiky.
Asi najčastejším kritériom je ich delenie podľa pôsobnosti, teda z hľadiska
určitej oblasti, v ktorej ich prezident môže vykonávať, a to na:
a) právomoci prezidenta Slovenskej republiky vo vzťahu k zahraničiu
(zastupovanie štátu navonok, právo dojednávať a ratifikovať medzinárodné
zmluvy, právo prijímať, poverovať a odvolávať vedúcich diplomatických misií),
b) právomoci prezidenta Slovenskej republiky vo vzťahu k Národnej rade
Slovenskej republiky (ďalej len „NR SR“)
(právo zvolávať ustanovujúcu schôdzu NR SR, právo rozpúšťať NR SR, právo
podávať správy o stave SR a závažných politických otázkach, právo podpisovať
zákony schválené NR SR, právo veta voči zákonom schválených NR SR),
c) právomoci prezidenta Slovenskej republiky vo vzťahu k vláde Slovenskej
republiky
(právo menovať a odvolávať predsedu a ostatných členov vlády, poverovať ich
riadením jednotlivých ministerstiev a prijímať ich demisiu, právo vyžadovať si
od členov vlády informácie potrebné na plnenie svojich úloh),
d) kreačné právomoci prezidenta Slovenskej republiky
(menovanie a odvolávanie predsedu a ostatných členov vlády; vedúcich
ústredných orgánov štátnej správy, vyšších štátnych funkcionárov a ďalších
funkcionárov v prípadoch, v ktorých to ustanoví zákon; rektorov vysokých škôl;
sudcov, predsedu a podpredsedu Ústavného súdu SR; sudcov všeobecných
súdov; predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu SR; generálneho
prokurátora SR; troch členov Súdnej rady SR; menovanie vysokoškolských
profesorov; menovanie a povyšovanie generálov).
e) prerogatívy hlavy štátu (udeľovanie vyznamenaní, právo pocty, právo užívať
vlajku a štátny znak na rezidencii a dopravných prostriedkoch, právo na
osobitnú bezpečnostnú ochranu a osobnú nedotknuteľnosť na území iného štátu
a iné),
f) ostatné právomoci prezidenta Slovenskej republiky (právomoci vo vzťahu
k armáde SR, vyhlasovanie celoštátneho referenda, právo udeľovať milosť
a amnestiu).3
Výpočet právomocí stanovený článkom 102 Ústavy SR však nie je taxatívny,
nakoľko v právnom predpise najvyššej právnej sily nachádzame vymedzené aj ďalšie,
PALÚŠ, I. – SOMOROVÁ, Ľ. Štátne právo Slovenskej republiky. Košice: UPJŠ, 2011. 359 s. ISBN 978-80-8152129-4.
3
KROŠLÁK, D. a kol. Ústavné právo. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016. 515 -516 s. ISBN 978-80-8168-511-8.
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v tomto ustanovení nespomenuté právomoci. Cieľom tohto príspevku nie je podávať
komplexnú analýzu právomocí prezidenta, ale zamerať sa na jednu skupinu z nich,
a to na vybrané kreačné právomocí a zodpovednosť prezidenta za ich výkon, ktorej
sa venujeme v nasledujúcej časti príspevku.
2

ÚSTAVNOPRÁVNA ÚPRAVA KREAČNÝCH PRÁVOMOCÍ
PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Medzi tradičné právomoci hlavy štátu v parlamentnej vládnej forme patria
kreačné právomoci, ktoré prezident spravidla uskutočňuje na návrh parlamentu, vlády
alebo iného orgánu.4 Výnimkou nie je ani prezident Slovenskej republiky, ktorému
ich priznáva ústava v článku 102 ods. 1 v pomerne širokom rozsahu.
Menovacie právomoci prezidenta SR možno rozdeliť do niekoľkých skupín:
- menovanie verejného funkcionára na návrh Národnej rady Slovenskej
republiky, ak NR SR navrhuje jedného kandidáta (menovanie generálneho
prokurátora),
- menovanie verejného funkcionára na návrh Národnej rady SR, ak NR SR
navrhuje dvoch kandidátov, z ktorých prezident vyberá jedného (menovanie
sudcov Ústavného súdu SR),
- menovanie verejného funkcionára na návrh vlády Slovenskej republiky
(menovanie predsedu Protimonopolného úradu SR, predsedu Štatistického
úradu SR, náčelníka generálneho štábu),
- menovanie verejného funkcionára na návrh predsedu vlády Slovenskej
republiky (menovanie ministrov),
- menovanie verejného funkcionára na návrh ministra (menovanie a odvolávanie
náčelníka Vojenskej kancelárie prezidenta SR na návrh ministra obrany,
menovanie vysokoškolských profesorov na návrh ministra školstva),
- menovanie verejného funkcionára na návrh Súdnej rady Slovenskej republiky
(menovanie sudcov všeobecných súdov),
- menovanie na návrh akademického senátu verejnej vysokej školy (menovanie
rektorov verejných vysokých škôl),

PALÚŠ, I. – SOMOROVÁ, Ľ. Štátne právo Slovenskej republiky. Košice: UPJŠ, 2011. 365 s. ISBN 978-80-8152129-4.
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- menovanie verejného funkcionára bez akéhokoľvek návrhu (menovanie troch
členov Súdnej rady, menovanie a povyšovanie brigádneho generála až
generála).5
Profesor Orosz v prípade kreačných právomocí rozlišuje ustanovovanie do
funkcie na základe autonómneho rozhodnutia prezidenta (menovanie predsedu vlády
SR, troch členov Súdnej rady Slovenskej republiky) a ustanovovanie do funkcie na
základe návrhu, resp. rozhodnutia iného ústavného orgánu (ostatné menovacie
právomoci).6 V tejto súvislosti sa zvyknú označovať právomoci prezidenta ako
viazané a voľné (samostatné).
Z vykonanej analýzy kreačných právomocí prezidenta SR možno konštatovať,
že ústava jasne formuluje prípady, kedy prezident menuje samostatne a v ktorých
prípadoch môže menovať len na základe návrhu určitého subjektu. Rovnako možno
konštatovať, že v prípade menovacích právomocí prevažujú práve viazané právomoci,
keďže vo väčšine prípadov je prezident viazaným návrhom oprávneného subjektu.
Práve tu vzniká otázka, do akej miery je prezident takýmto návrhom viazaný? Má
možnosť uváženia? Má prezident len notariátnu funkciu alebo aj politickú?
Notariátnou funkciou sa rozumie možnosť prezidenta preskúmať, či kandidát
na vymenovanie spĺňa ústavou a zákonom stanovené predpoklady na vymenovanie
a tiež možnosť preskúmania, či pri výbere kandidáta bol zachovaný aj zákonný
procesný postup.7 V tomto prípade by sa mohlo zdať nadbytočné opätovné skúmanie
všetkých predpokladov prezidentom, keďže týmto skúmaním bol, resp. mal byť
kandidát podrobený už orgánom alebo osobou, ktorá ho navrhuje na vymenovanie.
Pochybenie však nemožno nikdy vylúčiť, preto je v tomto prípade určitou zárukou
prezident, ktorý pred samotným menovaním opätovne skúma ústavou a zákonom
stanovené predpoklady vymenovania kandidáta.8 Okrem nesprávneho posúdenia
predpokladov by mohlo dôjsť aj k situácii, že v čase výberu, resp. voľby kandidáta by
kandidát na vymenovanie ústavou a zákonom stanovené predpoklady spĺňal, avšak
pred samotným menovaním by tieto predpoklady stratil (napr. strata štátneho
občianstva, zmena trvalého pobytu a pod.). V takomto prípade by prezident návrhu na
vymenovanie nevyhovel. Rovnako by nemohol vyhovieť ani návrhu, ak by v procese
výberu, resp. voľby nebol dodržaný procesný postup (napr. tajná voľba).
5
MAJERČÁK, T.: Kreačné právomoci prezidenta Slovenskej republiky. In Justičná revue. roč. 64, 2012 , č. 10, s.
1148.
6
OROSZ,L. Právna úprava ustanovovania ústavných orgánov a ústavných činiteľov a kontinuita výkonu verejnej
moci. In MAJERČÁK, T. – PERDUKOVÁ, V. (ed.): Postavenie verejných funkcionárov v právnom poriadku
Slovenskej republiky. Zborník vedeckých prác. Košice: UPJŠ Košice, 2012. 50 s.
7
MAJERČÁK, T.: Kreačné právomoci prezidenta Slovenskej republiky. In Justičná revue. roč. 64, 2012 , č. 10, s.
1148.
8
„Aj pokiaľ národný rada dospeje k názoru, že kandidát spĺňa zákonné podmienky, je oprávnená vysloviť s uvedeným
kandidátom súhlas alebo nesúhlas. V hlasovaní vyslovuje politický súhlas s kandidátom, neosvedčuje však záväzné
splnenie príslušných podmienok. Otázku ich splnenia má posúdiť ako predbežnú otázku obsahu § 7 ods. 4 zákona č.
566/1992 Zb. pred samotným hlasovaním o vyslovení súhlasu s kandidátom. Záväznosť jej posúdenia sa tak vzťahuje
len na ňu samotnú a nezaväzuje prezidenta ktorý je oprávnená sám posúdiť splnenie podmienok podľa § 7 ods. 4
zákona č. 566/1992 Zb. Pokiaľ dospeje k záveru, že tieto podmienky nie sú splnené, tak návrhu nevyhovie.“ (Uznesenie
Ústavného súdu SR, sp. zn. PL. ÚS 14/06).
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Z uvedeného možno vyvodiť, že prezident pri menovaní jednoznačne plní
notariátnu funkciu.
Nevyriešená však zostáva otázka, či môže kandidáta
nevymenovať, a to aj v prípade ak kandidát na vymenovanie spĺňa ústavou a zákonom
stanovené podmienky a pri jeho navrhovaní boli dodržané všetky procesné postupy,
teda len na základe politického uváženia.
Odpoveď na tieto otázky bola riešená mnohými teoretikmi, ale aj samotným
ústavným súdom, keďže v ústavnej praxi vzniklo množstvo sporov ohľadne výkladu
tohto ustanovenia ústavy. Myslím si však, že táto problematika je aktuálnou dodnes
a je potrebné sa ňou zaoberať a vyriešiť.
Pri kreačných právomociach Ústava SR používa zväčša formuláciu „vymenúva
a odvoláva“, s výnimkou ustanovenia čl. 111 Ústavy SR, kde stanovuje, že prezident
„vymenuje a odvolá“ členov vlády na základe návrhu predsedu vlády (premiéra), čo
bolo zavedené až novelou Ústavy SR ústavným zákonom č. 9/1999 Z. z. za účelom
zúženia prezidentovho uváženia, keďže prezident bol v tomto smere autonómny - teda
mohol, ale nemusel návrhu predsedu vlády vyhovieť.9
Formulácia použitá v rámci kreačných právomocí teda vyvoláva otázky, či
v prípade ak je prezidentovi predložený návrh je týmto návrhom viazaný alebo nie,
teda či ide o oprávnenie prezidenta alebo o povinnosť konať uvedeným spôsobom.
2.1

Menovanie predsedu a ostatných členov vlády Slovenskej republiky

Právomoc prezidenta Slovenskej republiky menovať a odvolávať predsedu
a ostatných členov vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda SR“) vyplýva
z kreovania parlamentnej vládnej formy na Slovensku a z konštrukcií ústavného
princípu deľby moci a vzájomných vzťahov medzi najvyššími ústavnými orgánmi.10
Proces kreovania vlády SR pozostáva z niekoľkých štádií. Podľa čl. 102 ods. 1
písm. g) Ústavy SR prezident v prvom rade menuje predsedu vlády SR a na základe
jeho návrhu ostatných členov vlády SR. Proces ustanovovania vlády je ukončený
vyslovením dôvery vláde Národnou radou Slovenskej republiky prostredníctvom jej
programového vyhlásenia.
Z ústavného hľadiska je vymenovanie predsedu vlády výhradne na rozhodnutí
prezidenta. Ide o takmer absolútnu autonómnosť.11 Pri menovaní predsedu vlády nie
je prezident viazaný žiadnymi návrhmi .V zmysle čl. 110 ods. 2 Ústavy SR môže však
prezident menovať za predsedu vlády len občana Slovenskej republiky, ktorý je
voliteľný do Národnej rady Slovenskej republiky. Štátne občianstvo, trvalý pobyt na
Uznesenie Ústavného súdu SR, sp. zn. I. ÚS 39/93.
HORVÁTH, P. Prezident v politickom systéme Slovenskej republiky. In Slovenská politologická revue, 2005, č. 3,
s. 21.
11
HORVÁTH, P. Prezident v politickom systéme Slovenskej republiky. In Slovenská politologická revue, 2005, č. 3,
s. 21.
9
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území Slovenskej republiky, volebné právo a vek 21 rokov tak predstavujú ústavné
podmienky, ktoré musia byť pri menovaní predsedu vlády dodržané.
Ústava SR taktiež neustanovuje žiadnu lehotu, počas ktorej musí prezident
menovať vládu SR. Z už spomenutej ústavnej povinnosti prezidenta zabezpečiť
riadny chod ústavných orgánov možno usudzovať, že táto lehota je ohraničená
rozumnou úvahou hlavy štátu, v čase primeranom okolnostiam.12
Pri zodpovedaní toho, či prezident SR má právo alebo povinnosť menovať
takúto osobu možno vychádzať z Uznesenia Ústavného súdu SR, sp. zn. I. ÚS
30/1999, na podklade ktorého Drgonec konštatuje, že ústavné postavenie prezidenta
SR pri vymenovaní predsedu vlády je potrebné interpretovať vo vzájomnej súvislosti
všetkých relevantných noriem. Z čl. 2 ods. 2 ústavy možno vyvodiť, že prezident
nemôže urobiť iné, ako mu zákon dovoľuje. Platný právny poriadok Slovenskej
republiky mu nedovoľuje nerešpektovať výsledok volieb, ktoré predchádzali
ustanoveniu predsedu vlády SR. Právo občanov zúčastňovať sa na správe veci
verejných priamo slobodnou voľbou svojich zástupcov nemôže zostať bez právneho
účinku v dôsledku vytrhnutia úpravy čl. 110 ods. 2 ústavy z kontextu ústavnej úpravy,
prezident nemôže nerešpektovať, poprieť výsledky volieb, ktoré predchádzali
ustanoveniu nového predsedu vlády SR.13
Ústava SR však priamo neustanovuje prezidentovi vymenovať za predsedu
vlády predsedu víťaznej politickej strany, a teda teoreticky by bolo možné uvažovať
aj o vymenovaní inej osoby. K takejto situácii došlo v roku 2010, keď voľby vyhral
SMER-SD, no premiérkou sa stala Iveta Radičová za stranu SDKÚ-DS. Rovnako
Mikuláš Dzurinda bol menovaný za predsedu vlády v roku 1998 a 2002, a to aj
napriek tomu, že strana SDKÚ-DS nebola víťaznou politickou stranou
v parlamentných voľbách.
Problematickým sa však po prijatí Ústavy SR stal výklad ustanovenia ohľadne
poverenia ostatných členov vlády SR, keďže čl. 102 ods. 1 písm. g) stanovuje, že
prezident vymenúva a odvoláva predsedu a ostatných členov vlády a poveruje ich
riadením ministerstiev. Spor ohľadne toho, či má prezident právo odmietnuť
vymenovať na návrh predsedu vlády ostatných členov vlády sa odstránil prijatím
ústavného zákona č. 9/1999 Z. z., ktorého predmetom bola okrem iného úprava čl.
111, v ktorom zákonodarca nahradil slovné spojenie „vymenúva a odvoláva“ na
„vymenuje a odvolá“, čím tak zaviedol jednoznačnú povinnosť predsedu rešpektovať
návrh predsedu vlády. Na druhej strane však treba poukázať na to, že zákonodarca
nešiel do detailov a formuláciu v čl. 102 ústavy ponechal bezo zmeny, na základe
čoho možno konštatovať, že tieto dve ustanovenia si navzájom odporujú.

MAJERČÁK, T.: Kreačné právomoci prezidenta Slovenskej republiky. In Justičná revue. roč. 64, 2012 , č. 10, s.
1152.
13
DRGONEC, J. Ústava Slovenskej republiky. Teória a prax. Bratislava: C. H. Beck, 2015. 1195 s. ISBN 978-8089603-39-8.
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Úprava právomocí prezidenta menovať ostatných členov vlády SR je podľa
nášho názoru do istej miery postačujúca, keďže práve pri tejto jeho právomoci je
ústavou stanovená povinnosť prezidenta menovať jednotlivých členov vlády. Na
druhej strane sa však domnievame, že zákonodarca by túto nezrovnalosť v ústave mal
vyriešiť, a teda upraviť aj samotné ustanovenie čl. 102 ústavy. V nedávnej minulosti
sme sa stretli s nerešpektovaním ustanovenia čl. 111 prezidentom SR, a to v čase keď
po demisii vlády Róberta Fica po udalostiach spojených s vraždou investigatívneho
novinára a jeho priateľky nastúpil na post predsedu vlády Peter Pellegrini, ktorého
návrh na vymenovanie členov vlády prezident Andrej Kiska nerešpektoval, a teda
odmietol vymenovať vládu v navrhovanom zložení. Stojí preto za úvahu skutočnosť,
či sa vtedajší prezident nedopustil porušenia ústavy, ktoré by sme mohli klasifikovať
ako úmyselné, keďže konal v rozpore s vyššie spomenutým ustanovením a zároveň,
či sa nedopustil aj porušenia článku ústavy, ktorý hovorí o povinnosti prezidenta
zabezpečiť riadny chod ústavných orgánov, keďže v čase politickej krízy a nestability
nesúhlasil s predloženým návrhom a nevymenoval novú vládu, ktorá by sa mohla
hneď ujať funkcie. Novovymenovaný predseda vlády toto rozhodnutie v čase
verejných protestov rozhodnutie prezidenta rešpektoval a predložil prezidentovi ďalší
návrh, ktorý už akceptoval a teda nedošlo k žiadnemu ústavnému konfliktu, čo však
do budúcna nie je vylúčené. Z uvedeného dôvodu preto máme za to, že v prvom rade
by mal byť odstránený rozpor medzi jednotlivými ustanoveniami ohľadne menovania
členov vlády a zároveň by bolo prinajmenšom vhodné, aby sa stanovila sankcia za
nerešpektovanie tohto ustanovenia, prípadne aby boli jednoznačne stanovené
podmienky, za ktorých by prezident mohol neakceptovať predložený návrh predsedu
vlády. Podľa nášho názoru by bolo vhodným riešením, aby práve v tak závažných
situáciách, kedy je nespokojnosť občanov s vládou zjavná, aby prezident mohol za
určitých okolností nevymenovať navrhované zloženie vlády, ak sú dôvodné
pochybnosti o ich vierohodnosti.
Taktiež stojí za úvahu aj to, či by jednoznačný postup nemal byť stanovený aj
v prípade menovania predsedu vlády. Aj keď sme sa v histórii nášho štátu nezaoberali
sporom ohľadne poverenia predsedu vlády prezidentom, do budúcna to taktiež
vylúčené nie je. Je možné, že prezidentskú funkciu obsadí osoba, ktorá nebude
rešpektovať výsledky volieb a obyčaj, že za predsedu vlády by mal byť predseda
víťaznej politickej strany. Zdá sa pre to ako nevyhnutné, aby aj v prípade predsedu
vlády bol stanovený jednoznačný postup jeho poverenia prezidentom Slovenskej
republiky.
2.2

Menovanie generálneho prokurátora Slovenskej republiky

Prezident Slovenskej republiky v zmysle čl. 102 ods. 1 písm. t) Ústavy
Slovenskej republiky vymenúva a odvoláva okrem iného aj generálneho prokurátora
Slovenskej republiky.
V našej ústavnej praxi v súvislosti s touto právomocou prezidenta zarezonoval
známy prípad nevymenovania zvoleného kandidáta JUDr. Jozefa Čentéša, PhD.
(ďalej len „Jozef Čentéš“) za generálneho prokurátora vtedajším prezidentom Ivanom
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Gašparovičom. Počas tohto dlhotrvajúceho ústavného konfliktu bolo ústredným
záujmom zodpovedanie otázky, či je prezident Slovenskej republiky povinný
vymenovať riadne zvoleného kandidáta za generálneho prokurátora, ak spĺňa všetky
zákonom stanovené podmienky alebo môže rozhodnúť, že takéhoto kandidáta
nevymenuje, a teda či prezident Ivan Gašparovič týmto svojim rozhodnutím
nevymenovať zvoleného kandidáta nezasiahol do práv Jozefa Čentéša.
Ako už bolo spomenuté, doterajšia ústavná prax potvrdzuje, že prezident je
v prípade menovania oprávnený skúmať, či kandidát spĺňa odborné a osobné
predpoklady na vymenovanie do danej funkcie, ktoré sú stanovené právnymi
predpismi a tiež dodržanie procesnej stránky pri jeho zvolení.
V prípade generálneho prokurátora, tieto predpoklady na vymenovanie do
funkcie upravuje zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov
(ďalej aj „zákon o prokuratúre“), ktorý v § 7 ods. 3 stanovuje, že za generálneho
prokurátora môže byť vymenovaný prokurátor, ktorý dosiahol vek 40 rokov ak aspoň
desať rokov vykonával funkciu prokurátora, sudcu alebo advokáta, z toho najmenej
päť rokov funkciu prokurátora alebo sudcu, a to ak s vymenovaním súhlasí. Splnenie
týchto podmienok overuje Národná rada SR pred hlasovaním o návrhu na
vymenovanie. Práve na základe návrhu, ktorý bol schválený Národnou radou SR,
prezident menuje generálneho prokurátora.
S návrhom na začatie konania o výklad čl. 102 ods. 1 písm. t) Ústavy SR a čl.
150 Ústavy SR sa skupina poslancov Národnej rady SR po niekoľkomesačnom
nekonaní prezidenta Ivana Gašparoviča obrátila na Ústavný súd SR. V rozhodnutí PL
ÚS 4/2012 podal Ústavný súd SR k predmetným ustanoveniam výklad v tom zmysle,
že prezident nie je povinný vymenovať kandidáta na generálneho prokurátora na
základe návrhu Národnej rady, avšak dodal, že toto právo prezidenta nie je
absolútne, resp. že kandidáta na generálneho prokurátora môže prezident
nevymenovať len z dôvodu nesplnenia zákonných predpokladov a z dôvodu, cit:
„...závažnej skutočnosti vzťahujúcej sa na osobu kandidáta, ktorá dôvodne
spochybňuje jeho schopnosť vykonávať funkciu spôsobom neznižujúcim vážnosť
ústavnej funkcie alebo celého orgánu, ktorého má byť táto osoba vrcholným
predstaviteľom, alebo spôsobom, ktorý nebude v rozpore so samotným poslaním tohto
orgánu, ak by v dôsledku tejto skutočnosti mohol byť narušený riadny chod ústavných
orgánov...“ V predmetnom ustanovení zároveň Ústavný súd SR konštatoval, že
dôvody vymenovanie nesmú byť svojvoľné a že tieto dôvody musí prezident oznámiť,
a to v primeranej lehote.14
V parlamentnej vládnej forme je úlohou prezidenta zabezpečiť riadny chod
ústavných orgánov. Z uvedeného dôvodu sa zdá byť nevyhnutné, aby sa prezident
predloženým návrhom na vymenovanie zaoberal a taktiež aj tomuto návrhu vyhovel,
ak mu v tom nebránia ústavné alebo zákonné prekážky. Keďže Národná rada SR je
orgánom zastupiteľským, ktorý reprezentuje záujmy občanov je podľa nášho názoru
14

Nález Ústavného súdu SR, sp.zn. PL ÚS 4/12.
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správne, že na navrhovanie osoby na čelo ústavného orgánu chrániaceho práva
a zákonom chránené záujmy občanov je oprávnený práve tento zastupiteľský orgán.
Generálny prokurátor prezidentovi za výkon svojej funkcie nezodpovedá, ale Národná
rada SR je práve tým orgánom, ktorému tento ústavný činiteľ podáva správu o svojej
činnosti a tiež orgánom, ktorý je ako jediný oprávnený podať návrh na jeho odvolanie
z funkcie. Aj keď považujeme priznanie práva politického uváženia prezidentovi,
resp. možnosti prezidenta nevymenovať navrhnutého kandidáta za správne máme za
to, že konanie prezidenta Ivana Gašparoviča bolo v danom prípade neodôvodnené
a jeho nečinnosť možno klasifikovať ako značný odklon od systému parlamentnej
formy vlády.
V súvislosti s týmto prípadom nevymenovania je našou úlohou zamyslieť sa aj
nad možnosťou vyvodenia zodpovednosti prezidenta za toto konanie. Vzniká teda
otázka, či sa prezident jeho rozhodnutím o nevymenovaní Jozefa Čentéša za
generálneho prokurátora nedopustil konania, v dôsledku ktorého by bolo možné
vyvodiť voči nemu ústavnú zodpovednosť.
V zmysle čl. 129 ods. 5 Ústavy SR je možno voči prezidentovi vyvodiť
zodpovednosť len v dvoch taxatívne uvedených prípadoch, a to v prípade úmyselného
porušenia Ústavy SR alebo v prípade, ak sa dopustí skutku vlastizrady. Ústava SR
však bližšie nešpecifikuje aké konanie napĺňa znaky úmyselného porušenia ústavy,
a rovnako nešpecifikuje ani skutkovú podstatu vlastizrady. Je zrejmé, že vyvodenie
zodpovednosti za výkon kreačných právomocí by bolo možné subsumovať jedine pod
prípad úmyselného porušenia ústavy. Z doslovného znenia jej textu možno vyvodiť,
že ide o akékoľvek porušenie ústavy, ak je dokázaný úmysel prezidenta konať
v rozpore s ústavou, k čomu sa prikláňajú viacerí autori.15
Práve v súvislosti s týmto prípadom sa prvýkrát v histórii skupina poslancov
pokúsila presadiť návrh, aby sa Národná rada SR uzniesla na obžalobe prezidenta I.
Gašparoviča, a to z dôvodu, že porušil čl. 101 ods. 1 druhá veta Ústavy SR, teda
dopustil sa úmyselného porušenia ústavy tým, že nezabezpečil riadny chod ústavných
orgánov, keďže podľa skupiny poslancov nekonal v primeranej lehote o vymenovaní,
resp. nevymenovaní kandidáta na generálneho prokurátora, ktorý bol zvolený
Národnou radou SR.
Obžaloba na prezidenta sa odvolávala na rozhodnutie Ústavného súdu SR PL
ÚS 4/12, v zmysle ktorého je prezident povinný generálneho prokurátora vymenovať
alebo oznámiť Národnej rade SR v primeranej lehote, že kandidáta nevymenuje,16.
Skupina poslancov Národnej rady SR mala za to, že prezident nekonal v primeranej
lehote (keďže od zvolenia kandidáta do oznámenia prezidenta uplynulo viac ako 18
mesiacov) a dôvody na vymenovanie boli podľa ich názoru svojvoľné.

Pozri napr. DRGONEC, J.: Imunita ústavných činiteľov v Slovenskej republike. 2006. In Justičná revue. roč. 58,
2006, č. 8-9, s. 1128.
16
DRGONEC, J.: Obžaloba na prezidenta SR vo svetle prvej skúsenosti. In Justičná revue. roč. 65, 2013, č. 6-7, s.
909.
15
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Napokon sa posudzovanie toho, či sa prezident dopustil úmyselného porušenia
ústavy zúžilo len na rozhodovanie o tom, či prezident o návrhu na vymenovanie
kandidáta rozhodol v primeranej lehote. Prezident I. Gašparovič čakal so svojím
rozhodnutím až do času rozhodnutia Ústavného súdu SR, v ktorom podal výklad čl.
102 ods. 1 písm. t) ústavy, o ktorý on sám požiadal. Prezident však v danom prípade
nemal čakať na rozhodnutie súdu keďže výklad je všeobecne záväzný až od jeho
uverejnenia v Zbierke zákonov a vzťahuje sa na ďalšie prípady tákajúce sa daného
ustanovenia ústavy, ku ktorým dôjde až po uverejnení výkladu v Zbierke zákonov.
Podľa Drgonca bolo tak čakanie prezidenta neopodstatnené, avšak nemožno ho
klasifikovať ako úmyselné. 17 S daným názorom však možno polemizovať, keďže
prezident rovnako ako všetci občania má byť znalý právnych predpisov, a preto mal
mať vedomosť o tom, že takýto výklad je záväzný až pre budúce spory. Rovnako
podľa nášho názoru bolo možné úmysel preukázať aj tým, že je nie je pravidlom, aby
Ústavný súd SR rozhodol s okamžitou platnosťou (a teda ani on nerozhodne
v primeranej lehote) a teda že funkcia generálneho prokurátora zostane dlhší čas
neobsadená, v dôsledku čoho môže byť narušený chod tohto ústavného orgánu.
Rozhodnutie prezidenta I. Gašparoviča bolo napokon rozhodnutím Ústavného
súdu SR zrušené ako neodôvodnené, v ktorom sa zároveň konštatovalo, že týmto
rozhodnutím prezidenta o nevymenovaní boli práva Jozefa Čentéša porušené. Aj
napriek tomu však Jozef Čentéš nemohol byť menovaný do funkcie generálneho
prokurátora, keďže táto funkcia už bola legitímne obsadená inou osobou.
Z vymedzenej analýzy prípadu nevymenovania Jozefa Čentéša, riadne
zvoleného kandidáta na funkciu generálneho prokurátora, vyplýva, že ústavná úprava
nie je dostačujúca. V prvom rade je nevyhnutné, aby sa úprava právomoci menovať
generálneho prokurátora stanovila buď ako právo alebo povinnosť prezidenta, resp.
aby sa uviedli dôvody, pre ktoré môže prezident návrh oprávneného subjektu
neakceptovať a danú osobu nevymenovať. Rovnako je nevyhnutné, aby bola
stanovená presná lehota, v rámci ktorej prezident o menovaní, resp. nemenovaní
kandidáta rozhodne. Práve špecifikácia dôvodov a lehoty na menovanie je podľa
nášho názorom alfou a omegou pre možné vyvodenie zodpovednosti prezidenta.
Súčasná ústavná úprava poskytuje prezidentovi relatívne široký priestor na to, aby sa
zbavil zodpovednosti za nevymenovanie navrhnutého kandidáta, resp. vytvára malý
priestor na to, aby sa jeho úmysel konať v rozpore s ústavou dokázal.
2.3

Menovanie sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky

Jedným z ďalších ustanovení ústavy, v súvislosti s ktorým došlo k výkladovým
nezrovnalostiam je článok 102 ods. 1 písm. s) ústavy, v zmysle ktorého prezident
vymenúva a odvoláva sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, predsedu
a podpredsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky, prijíma sľub sudcov Ústavného
súdu Slovenskej republiky a sľub generálneho prokurátora a v súvislosti s ním aj
17
DRGONEC, J. Obžaloba na prezidenta SR vo svetle prvej skúsenosti. In Justičná revue. roč. 65, 2013, č. 6-7, s.
920.
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článok 134 ods. 2 ústavy, ktorý stanovuje že Národná rada Slovenskej republiky
navrhuje dvojnásobný počet kandidátov na sudcov, ktorých ma prezident Slovenskej
republiky vymenovať.
Uvedená formulácia vyvolávala, resp. dodnes vyvoláva otázky, či je prezident
návrhom na vymenovanie kandidáta viazaný, resp. z akých dôvodov a či vôbec má
možnosť návrhu Národnej rady SR nevyhovieť. Doposiaľ sme sa v histórii nášho štátu
stretli s riešením tejto otázky v prípade funkčného obdobia prezidenta Andreja Kisku,
a taktiež určité spory vznikli aj v priebehu aktuálne plynúceho obdobia prezidentky
Zuzany Čaputovej.
Prezident Andrej Kiska odmietol vymenovať navrhnutých kandidátov na
sudcov Ústavného súdu SR, pričom argumentoval, že u kandidátov nie je ich odborná
spôsobilosť dostačujúca na zastávanie pozície sudcu ústavného súdu a tiež nezistil
u týchto kandidátov trvalý záujem o ústavné súdnictvo. Týmto svojim rozhodnutím
konal v súlade s rozhodnutím Ústavného súdu SR, v ktorom podal výklad v kauze
nevymenovania Jozefa Čentéša za generálneho prokurátora.
Toto rozhodnutie prezidenta Andreja Kisku zrušil Ústavný súd SR nálezom sp.
zn. III. ÚS 571/2014 a nariadil mu, aby vo veci opäť konal a rozhodol. Svoje
rozhodnutie Ústavný súd SR odôvodnil tým, že z rozhodnutia o nevymenovaní
nevyplývajú žiadne závažné skutočnosti na nevymenovanie, ale ide len o všeobecné
a nepersonalizované konštatovanie. Zároveň uviedol, že z ústavy jednoznačne
vyplýva, aby z dvojnásobného počtu kandidátov vymenoval polovicu za sudcov
ústavného súdu.18 Toto rozhodnutie nalomilo výklad podaný vyššie spomenutým
rozhodnutím v prípade nevymenovania generálneho prokurátora, v ktorom sa
konštatovalo že prezident nie je povinný návrhu na vymenovanie generálneho
prokurátora vyhovieť.19 Po tomto rozhodnutí Ústavného súdu SR sa prezident Andrej
Kiska rozhodol počkať do rozhodnutia iného senátu, ktorý rozhodoval o sťažnostiach
ostatných kandidátov na sudcov ústavného súdu. Títo kandidáti vzali však svoj návrh
späť, a tak nedošlo k očakávanej situácii, a to k vyhláseniu odlišného rozhodnutia,
v dôsledku ktorého by zasadlo plénum Ústavného súdi SR za účelom zjednotenia
názorov v danej veci. Prezident v danej veci podal návrh na výklad ústavy, a to
v zmysle jeho oprávnenia domáhať sa výkladu ústavy ak je vec sporná. Kiska
v návrhu argumentoval tým, že vznikol spor medzi ním a Národnou radou SR ohľadne
daného ustanovenia ústavy. Rozhodnutím sp. zn. PL. ÚS 45/2015 Ústavný súd SR
uzavrel danú vec konštatovaním, že k žiadnemu sporu nedošlo a že v danom prípade
nebola splnená podmienka na začatie konania pred ústavným súdom. Poukázal na to,
že k uvedenému sporu medzi prezidentom a Národnou radou SR sa ústavný súd SR
už vyjadril v rozhodnutí sp. zn. ÚS 571/2014, ktorý výslovne stanovuje povinnosť
prezident vymenovať z predložených kandidátov polovicu. Zároveň dodal, že
v danom prípade nemožno použiť analogicky rozhodnutie Ústavného súdu, v ktorom
rozhodol o tom, že prezident nie je povinný generálneho prokurátora vymenovať.
Nález Ústavného súdu SR sp. zn. III. ÚS 571/2014.
Pozri napr. Odlišné stanovisko sudcu Rudolfa Tkáčika k rozhodnutiu Ústavného súdu SR, sp. zn. III. ÚS 571/2014
zo dňa 17.3.2015.
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ústavný súd konštatoval: „V prípade generálneho prokurátora dostáva na jednu
funkciu návrh na jedného kandidáta. Jeho rozhodovacia právomoc tu zahŕňa aj
možnosť za určitých, ústavou konkretizovaných podmienok navrhnutého kandidáta
odmietnuť. V prípade sudcov dostáva dvojnásobný počet kandidátov na ústavných
sudcov, ako má vymenovať. Jeho rozhodovaciu právomoc priamo ustanovuje ústava.
Ústavná úprava právomocí prezidenta za zásadne líši pri menovaní generálneho
prokurátora a sudcov ústavného súdu. Tam, kde rozlišoval ústavodarca, treba
rozlišovať aj pri výklade a aplikácii ústavy.20
Počas funkčného obdobia prezidenta Andreja Kisku nedošlo k úplnému
obsadeniu Ústavného súdu SR. Kiska bol toho názoru, že vymenovať môže len ak
mu Národná rada SR podá dvojnásobný počet kandidátov k počtu uprázdených miest.
Napriek tomuto názoru prezident sa pred skončením jeho funkčného obdobia
rozhodol rešpektovať rozhodnutie Ústavného súdu SR, a tak vymenoval predsedu
Ústavného súdu SR a ďalších dvoch sudcov z dôvodu, aby nebol ohrozený riadny
chod tohto ústavného orgánu. Spor ohľadne jeho obsadenia pokračoval aj keď funkciu
prezidenta SR obsadila Zuzana Čaputová. V čase jej nástupu bolo neobsadených
presne šesť sudcovských miest. Predseda vládnej strany Róbert Fico vyzýval
prezidentku, aby zo zvolených šiestich kandidátov vymenovala troch za ústavných
sudcov, keďže hrozí podanie diskriminačných žalôb z ich strany. Prezidentka
argumentovala obdobne ako Andrej Kiska a zároveň poukázala na to, že daný
kandidáti sa nemôžu cítiť diskriminovaný, keďže predložením ďalších kandidátov sa
ich možnosť obsadiť funkciu ústavného sudcu nijako neobmedzuje.
Podľa nášho názoru ostáva otázka menovania ústavných sudcov dodnes
problematickou. Je nesporné, že v zmysle vyššie uvedeného rozhodnutia Ústavného
súdu SR je prezident SR povinný kandidátov na sudcov ústavných sudcov na základe
návrhu Národnej rady SR menovať. Aj napriek tomu, že výklad podaný Ústavným
súdom SR je záväzný a nemožno ho nerešpektovať, zdá sa nám ako nevyhnutné
zamyslieť sa nad týmto ústavným problémom aj z iného uhla. Sme toho názoru, že
prezident vymenovaním znáša ústavnú zodpovednosť za to, že zvolený kandidát bude
spĺňať procesné a materiálne podmienky a rovnako aj zodpovednosť za to, že túto
funkciu bude vykonávať v súlade s právnymi predpismi. Aj napriek tomu, že ide o
odlišnú procedúru menovania, ako je to v prípade generálneho prokurátora, sme za to,
že aj v danej veci mohol Ústavný súd SR zvážiť priznanie práva politického uváženia
prezidentovi, a to v prípade ak svoje rozhodnutie o nevymenovaní kandidáta postaví
na dôvodoch, ktoré by zakladali vážnu obavu nad riadnym výkonom tejto funkcie.
Uvedené je podľa nášho názoru nevyhnutné vzhľadom na situáciu a kauzy
v súdnictve, s ktorými sa v tomto období pomerne často stretávame. Rovnako máme
za to, že aj keď je procedúra menovania odlišná, ústava v danom prípade používa
rovnakú formuláciu ako je to v prípade generálneho prokurátora, či iných ústavných
činiteľov.

Uznesenie Ústavného súdu SR, sp. zn. PL. ÚS 45/2015.
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Z uvedeného možno usudzovať, že v prípade nerešpektovania rozhodnutia
Ústavného súdu SR by mohol byť prezident Andrej Kiska zodpovedný za úmyselné
porušenie ústavy, ak by sa rozhodol ústavných sudcov nemenovať. Aj napriek tomu,
že výklad v danej veci je všeobecne záväzný považujeme za vhodnejšie riešenie
zákonodarcu zabezpečiť dôslednú úpravu kreačných právomocí prezidenta priamo
v ústave.
ZÁVER
Slovenská republika prechádza po vražde novinára a jeho priateľky
a následnom rozpade vlády Slovenskej republiky ťažkým obdobím. Na verejnosť sa
dostávajú závažné informácie, ktoré vo verejnosti zakladajú vážnu obavu nad
spravodlivým fungovaním štátu. Pre zvýšenie dôveryhodnosti ústavných orgánov
považujeme v prvom rade za nevyhnutné zabezpečiť ich transparentné
a nespochybniteľné obsadenie. Z uvedeného dôvodu sa domnievame, že prvým
krokom je práve stanovenie jasných a nespochybniteľných podmienok menovania
ústavných činiteľov Slovenskej republiky. V príspevku sme sa
zamerali
predovšetkým na tých ústavných činiteľov, ktorých (ne)menovanie spôsobilo
v histórii našej republiky či už súdne alebo mimosúdne spory, a to aj napriek tomu, že
úpravu menovania ústavných činiteľov považujeme za komplexný problém.
V prvom rade považujeme za nevyhnutné, aby ústava v prípade kreačných
právomocí jasne stanovovala, či už povinnosť alebo právo prezidenta menovať
kandidáta navrhnutého oprávneným subjektom. Z nášho pohľadu sa javí ako vhodné
uvažovať nad tým, aby prezidentovi bola daná istá miera politického uváženia, keďže
súčasná situácia poukazuje na to, že neraz sú osoby na vysokých funkciách prepojené
s predstaviteľmi vlády, parlamentu, ale aj oligarchov. Samozrejme dôvody nesmú byť
svojvoľné, a tak by bolo najvhodnejším riešením, aby ich stanovovala priamo ústava
alebo zákon vydaný na jej vykonanie. Rovnako by mala byť stanovená aj lehota, počas
ktorej má prezident menovať. Iba v tomto prípade by podľa nášho názoru mohla byť
voči prezidentovi SR vyvodená zodpovednosť za úmyselné porušenie ústavy. Dnes,
keď ústava len všeobecne formuluje „povinnosť zabezpečiť riadny chod ústavných
orgánov“ by bolo značne obtiažne, aby bol prezidentovi v danom prípade úmysel
dokázaný. Je preto podľa nášho názoru nevyhnutné zabezpečiť jasnejšiu úpravu
právomocí prezidenta, aby sme do budúcna predišli ústavným konfliktom
a výkladovým nezrovnalostiam a aby prezidentovi mohla byť v prípade nekonania,
resp. jeho konania v rozpore s právnymi predpismi vyvodená ústavná zodpovednosť.
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Právo zamestnanca na ochranu súkromia
Employee‘s right to privacy
Mgr. Zuzana Košťanská

Abstrakt
Autorka sa v príspevku venuje problematike monitorovania zamestnancov na
pracovisku a zásahu do ich práva na súkromie. V príspevku načrtá problémy, ktoré sa
v praxi vyskytujú, či už na strane zamestnanca alebo na strane zamestnávateľa.
Rozoberá podmienky prípustnosti monitorovania, ktoré musí zamestnávateľ splniť,
aby legálne monitoroval zamestnancov. Podrobnejšie sa venuje kontrole elektronickej
komunikácie zamestnancov, monitorovaniu kamerovým systémom na pracovisku
a ako postupovať v prípade ak zamestnanec vykonáva prácu na vlastnom zariadení.
V príspevku analyzuje relevantnú právnu úpravu a judikatúru medzinárodných
a vnútroštátnych súdov.
Kľúčové slová:
monitorovanie, právo na súkromie, GDPR, ochrana osobných údajov
Abstract
The author deals with the issue of monitoring employees in the workplace and
interference with their right to privacy. The paper outlines problems that occur in
practice, whether on the part of the employee or on the part of the employer. It
discusses the conditions of admissibility of monitoring that the employer must fulfill
in order to legally monitor employees. It focuses in more detail on the control of
electronic communication of employees, monitoring by camera system in the
workplace and how to proceed if the employee performs work on his own device. The
paper analyzes relevant legislation and case law of international and national courts.
Key words:
monitoring, right to privacy, GDPR, protection of personal data
ÚVOD
Právo zamestnanca na ochranu súkromia obmedzuje zamestnávateľa, do akej
miery môže monitorovať zamestnanca či už počas pracovného času alebo mimo neho.
Povaha a rozsah monitorovania na pracovisku sa v posledných rokoch zvýšili, čo
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súvisí s technologickým rozvojom. Zamestnávatelia sú oprávnení sledovať e-mailovú
komunikáciu zamestnancov, sledovať ich prostredníctvom kamerového systému,
monitorovať vozidlá prostredníctvom GPS, odpočúvať telefonáty zamestnancov
a mnoho ďalších. Mnohé z týchto prostriedkov kontroly sa môžu zdať súkromné, ale
v skutočnosti je takmer nemožné mať pocit súkromia, v prípade ich používania.
Zamestnávatelia môžu zvyčajne prehľadávať všetko, čo sa vyskytuje na pracovných
počítačoch, môžu kontrolovať pracovné e-maily zamestnancov a históriu
prehľadávača.
Zamestnanci majú častokrát subjektívne očakávania o ochrane súkromia
v dôsledku hesiel, segregácie informácií alebo použitia elektronických schránok, ale
politika zamestnávateľa môže vylúčiť akékoľvek objektívne očakávania ochrany
súkromia a niektoré technológie sa jednoducho nemusia považovať za súkromné.
Keďže zákony nestíhajú reagovať na nové technológie dostupné zamestnávateľovi,
nároky na ochranu súkromia na pracovisku sa musia starostlivo posudzovať od
prípadu k prípadu.
Mnohé druhy monitorovania sú legálne a väčšina zamestnávateľov monitoruje
činnosť svojich zamestnancov na určitej úrovni. Mnohé technológie umožňujú
zamestnávateľom sledovať „digitálne stopy“ svojich zamestnancov, a tak získavať
prehľad o správaní zamestnancov. Takmer akúkoľvek aktivitu v pracovnom počítači
je možné monitorovať. Zamestnávateľ môže sledovať, čítať a počúvať väčšinu
komunikácie zamestnanca na pracovisku. Zamestnanci by na to nemali zabúdať,
v prípade ak používajú zariadenia zamestnávateľa, a ich očakávania na ochranu
súkromia by mali byť obmedzené.
V prípade práva na súkromie v zamestnaní, je táto miera znížená.
Zamestnávateľ má legitímne právo rozhodovať o tom, ako bude využívaný jeho
majetok a kontrolovať jeho používanie. To so sebou prináša kolíziu práv zamestnanca
na ochranu jeho súkromia s právom zamestnávateľa na ochranu jeho záujmov.
Určenie mantinelov dovolenej a zakázanej kontroly zamestnanca je z právneho
hľadiska niekedy sporné. Napriek tomu je možné nájsť v zákone a jeho výklade
spôsoby, ako vyváženým spôsobom povedať, čo sa smie a čo už nie je z pohľadu
zamestnávateľa dovolené.
1

MONITOROVANIE ZAMESTNANCOV

S vývojom moderných technológii sa stretávame aj na pracovisku a to najmä v
podobe monitorovania zamestnancov. Ide o dôležitý prvok kontroly zamestnancov zo
strany zamestnávateľa.
Určité spôsoby monitoringu zamestnanca sú podmienené predchádzajúcou
informáciou o zavedení takéhoto spôsobu kontroly. Zamestnanec musí byť dopredu
upovedomený o kontrolných mechanizmoch, ako je otvorené alebo skryté sledovanie,
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odpočúvanie a záznam telefonických hovorov, kontrola elektronickej pošty alebo
kontrola listových zásielok adresovaných zamestnancovi.
Monitorovanie zamestnancov znamená použitie rôznych metód kontroly nad
zamestnancami na získanie informácií o činnostiach a polohe zamestnancov. Podniky
monitorujú zamestnancov, aby zlepšili produktivitu a chránili podnikové zdroje.
Hlavným zámerom je v prvom rade zabrániť neprijateľnému správaniu a ak toto úsilie
zlyhá, zastaviť správanie zamestnanca skôr, ako môže mať negatívny vplyv na
podnikanie.
Štúdia, ktorá bola zameraná na efektivitu zamestnancov na pracovisku od
spoločnosti International Data Corp uviedla, že 30 až 40 percent času prístupu
zamestnancov na internet nesúviselo s prácou. Ďalšie štatistiky zistili, že 21 až 31
percent zamestnancov posielalo e-maily, ktoré prezradili citlivé informácie, ako
napríklad duševné vlastníctvo alebo obchodné tajomstvá, mimo podnikovej siete; 60
percent všetkých nákupov online sa uskutočňuje počas pracovnej doby.1
1.1

Podmienky prípustnosti monitorovania

Otázka prípustnosti, rozsahu, či foriem monitorovania je predmetom úpravy
medzinárodných zmlúv, vnútroštátnych právnych predpisov, ale aj viacerých
prelomových rozhodnutí najvyšších súdnych orgánov.
Základným právnym rámcom ochrany práva zamestnanca na súkromie je čl. 8
ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len ako
„Dohovor“), ktorý ustanovuje, že každý má právo na rešpektovanie svojho
súkromného a rodinného života, obydlia a korešpondencie. Uvedená zásada je
premietnutá aj v čl. 19 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
V zmysle § 13 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) môže zamestnávateľ kontrolovať
zamestnanca len z vážnych dôvodov spočívajúcich v osobitnej povahe činností
zamestnávateľa. V zmysle tohto ustanovenia zamestnávateľ nesmie bez vážnych
dôvodov spočívajúcich v osobitnej povahe činností zamestnávateľa narúšať súkromie
zamestnanca na pracovisku a v spoločných priestoroch zamestnávateľa tým, že ho
monitoruje, vykonáva záznam telefonických hovorov uskutočňovaných technickými
pracovnými zariadeniami zamestnávateľa a kontroluje elektronickú poštu odoslanú
z pracovnej elektronickej adresy a doručenú na túto adresu bez toho, aby ho na to
vopred upozornil.
Ak zamestnávateľ zavádza kontrolný mechanizmus, je povinný prerokovať so
zástupcami zamestnancov rozsah kontroly, spôsob jej uskutočnenia, ako aj dobu jej
trvania a informovať zamestnancov o rozsahu kontroly, spôsobe jej uskutočnenia, ako
aj o dobe jej trvania.
1

https://whatis.techtarget.com/definition/employee-monitoring
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Nakoľko ani vážny dôvod ani osobitná povaha činností zamestnávateľa nie sú
v Zákonníku práce definované, v záujme právnej ochrany súkromia zamestnanca, ako
aj legality monitorovania zamestnávateľom, je vhodné vymedziť ich vo vnútornom
predpise (pracovnom poriadku) zamestnávateľa. Tým by mohli byť na strane
zamestnanca založené dôvodné očakávania, že iba a výlučne za vopred daných
okolností bude zamestnávateľ vykonávať monitorovanie (kontrolu).
Podľa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“)
a Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „Ústavný súd SR“) sa zásahy do
súkromia, na to, aby boli oprávnené, musia spravovať tromi základnými zásadami,
a to:




zásadou legality,
zásadou legitimity,
zásadou proporcionality.

Zásada legality zásahu do práva na súkromie v súlade s nálezom Ústavného
súdu SR, sp. zn. I. ÚS 117/07 znamená, že štát môže do práva na súkromie zasiahnuť
iba na základe zákona.
V rámci legality zásahu sa preto skúmajú formálne predpoklady pre prijatie
zákona, či bol zákon prijatý kompetentným orgánom, legislatívny proces prijatia,
hlasovanie, podpis, publikácia, a zároveň je potrebné prihliadať na materiálne kritéria
zákona – prístupnosť zákona širokej verejnosti, všeobecný charakter zákona, zákaz
retroaktivity, precíznosť a predvídateľnosť následkov nedodržiavania zákona, jasnosť
sankcií a pod. V konečnom dôsledku tak formálne, ako aj materiálne predpoklady
musia byť naplnené, aby sme mohli daný normatívny akt charakterizovať ako zákon.
Zásada legitimity podľa nálezu Ústavného súdu SR, sp. zn. I. ÚS 117/07
vyplýva z čl. 8 ods. 2 Dohovoru a znamená, že do práva na súkromie možno zasiahnuť
len vtedy, keď je to v záujme štátu z dôvodu ochrany národnej bezpečnosti, verejnej
bezpečnosti, predchádzania nepokojov a zločinnosti, v záujme spoločnosti z dôvodu
ochrany zdravia a morálky, zabezpečenia hospodárskeho blahobytu krajiny
a v záujme jednotlivcov z dôvodu ochrany ich práv a slobôd.
Zásada proporcionality zásahu znamená, že k zásahu možno prikročiť len
vtedy, keď je to nevyhnutné (sledovaný cieľ nemožno dosiahnuť miernejšími
prostriedkami).2 V rámci tejto zásady je potrebné zistiť, či v daných okolnostiach
neexistovali menej drastické, resp. šetrnejšie prostriedky, ako obmedziť základné
práva tak, aby sa účel obmedzenia podarilo naplniť.

2
https://www.epravo.sk/top/clanky/k-monitorovaniu-komunikacie-z-pracovneho-e-mailu-zamestnancazamestnavatelom-3903.html
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2

SPÔSOBY MONITOROVANIA NA PRACOVISKU

Vďaka používaniu firemných počítačov, telefónov a softvéru môžu mať
zamestnávatelia prístup ku každodenným činnostiam svojich zamestnancov. Bežné
metódy monitorovania zahŕňajú monitorovanie softvéru, odpočúvanie telefónu,
sledovanie kamerovým systémom, monitorovanie e-mailovej komunikácie a
sledovanie polohy.
Softvér na monitorovanie zamestnancov je prostriedkom na monitorovanie a
umožňuje správcom spoločnosti monitorovať a dohliadať na všetky počítače
zamestnancov z centrálneho miesta. Softvér na monitorovanie zamestnancov sa
používa na dohľad nad výkonom zamestnancov, predchádzanie nelegálnym
činnostiam, zabránenie úniku dôverných informácií a na zachytenie vnútorných
hrozieb. Medzi bežné činnosti, ktoré je možné monitorovať pomocou softvéru na
monitorovanie zamestnancov, patrí kontrola elektronickej pošty zamestnancov,
používanie aplikácií a dokumentov, história webových stránok, stlačenia klávesov a
funkcia pozornosti.
Telefonické odpočúvanie sa dá použiť na zistenie podrobností o telefonických
hovoroch zamestnancov. Tieto môžu byť zaznamenané počas monitorovania. Počet
hovorov, trvanie každého hovoru a doba nečinnosti medzi hovormi môžu byť
zaznamenávané spoločnosťou.
Monitorovanie kamerovým systémom môže poskytovať videozáznam činností
zamestnancov, ktoré prechádzajú do centrálneho umiestnenia, kde sú monitorované
naživo inou osobou. Tieto kamerové záznamy sa môžu zaznamenávať a ukladať.
Manažment môže skontrolovať výkon zamestnanca kontrolou dozoru, aby zistil
problémy a potenciálne im predchádzal.
Monitorovanie e-mailovej komunikácie umožňuje zamestnávateľom prezerať
si e-mailové správy odoslané alebo prijaté ich zamestnancami. E-maily je možné
prezerať a obnovovať, aj keď boli predtým odstránené.
Monitorovanie polohy zamestnancov sa v súčasnosti čoraz častejšie využíva.
Táto metóda monitorovania sa vyskytuje v prípade zamestnancov, ktorí nepracujú na
statickom mieste. Bežnými príkladmi spoločností, ktoré používajú monitorovanie
polohy, sú dodávateľské a dopravné spoločnosti.
2.1

Kontrola elektronickej pošty zamestnancov

Zamestnávateľ, ktorý chce monitorovať komunikáciu z pracovného e-mailu
zamestnanca, musí mať na to vážny dôvod,3 keďže ide o zásah do práva na súkromie
zamestnanca. Monitorovanie by malo byť účelné, transparentné a primerané.4
Napríklad prevencia pred krádežou majetku, ochrana know-how a pod.
Dôvodová správa k zákonu č. 361/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2001 Z. z. Zákonník práce
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

3
4
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Zásadne platí zákonná povinnosť, že pracovný e-mail zamestnanca má slúžiť
k plneniu jeho pracovných povinností. Nie je možné preto pripustiť, aby
zamestnávateľ nebol oprávnený kontrolovať všetku e-mailovú komunikáciu vo
firemných schránkach.
Zamestnávateľ musí vopred upozorniť zamestnanca na zákaz používania
pracovného e-mailu na súkromné účely (formou vnútorného predpisu
zamestnávateľa).5 Zamestnávateľ nie je oprávnený monitorovať komunikáciu
elektronickej pošty zamestnanca skryte, tzn. bez toho, aby zamestnanec o tejto
skutočnosti vedel. V zmysle § 13 ods. 4 Zákonníka práce postačuje, ak zamestnávateľ
zamestnanca vopred upozorní, teda ide o jednostranný úkon zamestnávateľa.
Nevyžaduje sa súhlas ani akýkoľvek iný úkon zamestnanca.
Zákonník práce tak po splnení zásad legitimity a proporcionality vyžaduje, aby
zamestnávateľ:
 mal na monitoring komunikácie z pracovného e-mailu vážne dôvody, ktoré
spočívajú v osobitnej povahe jeho činnosti,
 na monitoring komunikácie z pracovného e-mailu zamestnanca vopred
upozornil.6
Zamestnávateľom vyjadrený zákaz používania pracovného e-mailu na
súkromné účely teda na zákonnosť kontroly komunikácie z pracovného e-mailu
nestačí. K zákazu musí pristúpiť aj upozornenie o možnosti kontroly. Až na základe
naplnenia týchto predpokladov možno vykonanú kontrolu komunikácie z pracovného
e-mailu považovať za legálnu.
Európsky súd pre ľudské práva vymedzil podmienky, za ktorých je
zamestnávateľ oprávnený monitorovať komunikáciu z pracovných e-mailov
zamestnancov v rozhodnutí Bărbulescu proti Rumunsku.7 V predmetnom rozhodnutí
zamestnávateľ monitoroval od 5. do 13. júla 2007 komunikáciu pána Bărbulescu,
ktorú tento zamestnanec viedol prostredníctvom Yahoo Messengera (používaný pre
komunikáciu s klientmi na pokyn zamestnávateľa) ako s klientmi firmy, tak so svojím
bratom a snúbenicou v súkromných záležitostiach. Vzhľadom k tomu, že
zamestnanec porušil súkromnou komunikáciou vnútorné predpisy zamestnávateľa
zakazujúce používanie pracovných prostriedkov zamestnávateľa k súkromným
účelom, rozhodol sa zamestnávateľ ukončiť pracovnoprávny vzťah. Následne sa pán
Bărbulescu obrátil na rumunské súdy so žalobou proti zamestnávateľovi, a to pre
porušenie práva na súkromie a s požiadavkou na určenie neplatnosti skončenia
pracovného pomeru. Právny zástupca zamestnanca argumentoval, že zásah zo strany
zamestnávateľa nebol primeraný sledovanému (legitímnemu) cieľu. Zamestnávateľ
Bod 19.5 Rozsudku 3 Cdo 233/2015.
https://www.epravo.sk/top/clanky/k-monitorovaniu-komunikacie-z-pracovneho-e-mailu-zamestnancazamestnavatelom-3903.html
7
Rozhodnutie ESĽP zo dňa 12.01.2016 vo veci Bărbulescu proti Rumunsku, 61496/08 a rozhodnutie Veľkého senátu
zo dňa 05. septembra 2017.
5
6
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okrem iného uviedol, že zákaz osobného použitia zdrojov spoločnosti bol výslovne
obsiahnutý vo vnútorných predpisoch, a to s upozornením na monitoring a prípadné
sankcie vyplývajúce zo zneužitia pracovných prostriedkov zamestnancami.
Rumunské súdy však jeho žalobu zamietli a uviedli, že zamestnávateľ má právo na
monitorovanie používania počítačov zamestnancov, ktoré spadá do rozsahu práva
kontrolovať spôsob plnenia pracovných úloh. Naviac na tento spôsob kontroly bol
zamestnanec upozornený. Súd naviac doplnil, že monitorovanie práce s počítačom je
odôvodniteľné na strane zamestnávateľa taktiež z dôvodu rizika možného poškodenia
IT systémov firmy a zneužitia obchodného tajomstva. Vzhľadom k neúspechu
zamestnanca pred národnými súdmi sa pán Bărbulescu obrátil na ESĽP.
ESĽP vo veci Bărbulescu I právny názor rumunských súdov potvrdil, keď
konštatoval, že konaním zamestnávateľa nedošlo k porušeniu práva na rešpektovanie
súkromného a rodinného života podľa čl. 8 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských
práv a základných slobôd (ďalej len „Dohovor“). Európsky súd konštatoval
primeranosť kontroly, keď zamestnávateľ mal prístup k pracovnému účtu
zamestnanca, u ktorého predpokladal, že bude obsahovať obchodnú komunikáciu
s klientmi.
Výsledkom prieskumu rozhodnutia Veľkým senátom ESĽP (05.09.2017) bolo
však konštatovanie, že uvedený dohľad zamestnávateľa porušuje právo zamestnanca
na rešpektovanie súkromného života podľa článku 8 Dohovoru o ochrane ľudských
práv a základných slobôd. Konkrétne ESĽP vyslovil, že vnútroštátne súdy neustálili,
či sťažovateľ bol zamestnávateľom vopred upozornený, že jeho elektronická
komunikácia v práci môže byť monitorovaná, neprihliadli ani na skutočnosť, že
sťažovateľ nebol informovaný ani o spôsobe, rozsahu a stupni zásahu do jeho práva
na rešpektovanie súkromného života a korešpondencie pri monitorovaní pracovných
prostriedkov. Okrem toho vnútroštátne súdy nezistili,

a) či existoval konkrétny dôvod na zavedenie monitorovania pracovných
prostriedkov sťažovateľa,

b) či zamestnávateľ mohol použiť menej rušivý zásah do práva sťažovateľa na
rešpektovanie súkromného života a korešpondencie.

c) či mohol mať prístup k obsahu elektronickej komunikácie sťažovateľa bez
toho, aby na to bol sťažovateľ vopred upozornený.

V predmetnom spore musel ESĽP vyvažovať právo na ochranu súkromia
a rodinného života zamestnanca na jednej strane a práve na ochranu majetku
a vlastníctva zamestnávateľa na strane druhej. Súd najprv konštatoval, že pojem
súkromie alebo súkromný život je síce potrebné chápať široko, ale nie neobmedzene.
Na to, aby sa zistilo, či je monitorovanie zamestnanca, teda napríklad nahrávanie jeho
hovorov, sledovanie jeho činnosti na internete alebo telefonických hovorov v rozpore
s čl. 8 Dohovoru je potrebné skúmať, či zamestnanec mohol alebo nemohol pri svojej
súkromnej komunikácii odôvodnene očakávať súkromie alebo nie. Zisťuje sa najmä,
či zamestnávateľ uložil zamestnancom nejaké vnútorné pravidlá a pokyny na
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používanie elektronickej komunikácie, výpočtovej techniky a telefónov a je potrebné
preskúmať aj bežnú prax na pracovisku.
ESĽP konštatoval, že s poukazom na medzinárodné a európske štandardy8
zamestnávateľ musí upozorniť svojho zamestnanca na monitorovanie pracovných
prostriedkov pred začiatkom takéhoto monitorovania, najmä ak má takéto
monitorovanie zahŕňať aj komunikáciu zamestnancov. ESĽP na základe dostupných
materiálov dospel k záveru, že sťažovateľ disponuje prístupom aj k samotnému
obsahu jeho správ (v rámci služby Yahoo Messenger).
2.2

BYOD alebo používanie vlastných zariadení zamestnancami

Implementácia BYOD9 predstavuje moderný prístup zamestnávateľa
k zamestnancom, ktorý umožňuje zamestnancom používať vlastné notebooky, tablety
a smartphone k plneniu pracovných úloh. Zamestnávateľovi tento prístup môže šetriť
financie na obstarávanie nových zariadení a zamestnanec nemusí disponovať
viacerými zariadeniami, ktoré využíva pre svoju osobnú potrebu aj pre prácu.
V prípade ak sa v týchto zariadeniach ukladajú dáta zamestnávateľa (e-maily,
dokumenty a pod.), je dôležité ich chrániť rovnakým spôsobom, ako by boli
v zariadeniach zamestnávateľa.
Zamestnávateľ by mal upraviť používanie vlastných zariadení zamestnancami
vo vnútornom právnom dokumente (pracovný poriadok, smernica) a dostatočne
v ňom vymedziť nasledujúce okruhy:

ochrana zariadenia
Touto ochranou zariadenia sa nemá na mysli iba ochrana pred stratou alebo
krádežou, ale aj pred prístupom tretích osôb (napr. používanie zariadenia blízkymi
osobami). Chránené majú byť najmä dáta zamestnávateľa, a to tak pred
neoprávneným fyzickým prístupom, ako aj pred napadnutím hackerov. Zamestnanci
by mali mať povinnosť užívať štandardné alebo doporučené prostriedky ochrany pred
softvérovými útokmi v podobe antivírusov, firewallov a pod.

kontrola a prístup zamestnávateľa k zariadeniu
Je potrebné si uvedomiť, že pracovné dáta obsiahnuté v zariadeniach
zamestnanca sú dátami zamestnávateľa. Skutočnosť, že sú uložené v notebooku alebo
smartphone vo vlastníctve zamestnanca, neznamená, že zamestnanec s nimi môže
akokoľvek nakladať a nemusí ich sprístupniť zamestnávateľovi. Smernica alebo iný
predpis zamestnávateľa by tak mal stanoviť povinnosť sprístupniť tieto dáta a ich
odovzdanie zamestnávateľovi, pokiaľ nie sú automaticky ukladané v dátových
úložiskách zamestnávateľa.

Kódex postupov Medzinárodnej organizácie práce na ochranu osobných údajov zamestnancov z roku 1997
a odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy CM/Rec (2015) členským štátom o nakladaní s osobnými údajmi
v rámci pracovnoprávnych vzťahov.
9
Bring Your Own Device.
8
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kompenzácia za užívanie zariadenia
Zamestnávateľ, ktorý umožní plnenie pracovných úloh prostredníctvom
užívania vlastného zariadenia, by mal jeho využívanie a opotrebovanie kompenzovať
finančne alebo v podobe benefitov. Výška tejto kompenzácie je závislá na druhu
a počte používaných zariadení, softwarov (aplikácií) a rozsahu využitia a je
predmetom dohody zamestnanca a zamestnávateľa.10
V súčasnosti neexistuje právna úprava, ktorá by upravovala problematiku
BYOD. Webroot vytvoril BYOD listinu práv zamestnanca. Táto listina slúži ako
usmernenie, ktoré pomôže preklenúť priepasť medzi preferenciami zamestnancov a
potrebami organizácie zamestnávateľov.11
2.3

Monitorovanie kamerovým systémom

Je zrejmé, že v určitých firmách, ako sú napr. banky alebo čerpacie stanice, má
sledovanie zamestnancov kamerami iný zámer ako kontrolu výkonu práce. Takéto
sledovanie je samozrejme dovolené a je aj žiadúce vzhľadom k potrebe ochrany
majetku zamestnávateľa aj samotných zamestnancov.
Zamestnávateľ, ktorý má v úmysle zaviesť monitorovanie kamerovým
systémom, je oprávnený chrániť svoje práva (spravidla ide o ochranu majetku
a kontrolu využívania pracovného času zamestnancami či dodržiavanie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci), ale musí rešpektovať aj práva zamestnancov. Konkrétne
ide o právo na ochranu osobných údajov a právo na súkromie. Tieto práva musia byť
zohľadnené najmä v tom zmysle, či je prevádzka kamerového systému nevyhnutná
a či nezasahujú do ich osobnostných práv neprimeraným spôsobom. Pri
vyhodnocovaní opodstatnenosti a legálnosti kamerového systému je potrebné citlivo
vyhodnocovať všetky okolnosti, ktoré majú vplyv – či už negatívny alebo pozitívny –
na práva a právom chránené záujmy zamestnávateľa ako prevádzkovateľa, ale aj
dotknutých osôb.12
Používanie kamerových systémov na monitorovane zamestnancov sa vo
všeobecnosti považuje za narúšanie ich súkromia. Preto zamestnávateľ pri kontrole
Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky musí preukázať, že
kamery používa dôvodne, teda na konkrétny účel. Napríklad musí dokázať, že
v minulosti sa v jeho priestoroch vyskytli bezpečnostné incidenty (napr. vlámanie,
zničenia alebo únik dát), a preto používa kamery na účel ochrany svojho majetku
alebo ochrany bezpečnosti.13
Pred začatím používania kamerových systémov na pracovisku si musí
zamestnávateľ splniť informačnú povinnosť. Je nutné, aby zamestnanci boli vopred
zrozumiteľne informovaní o spracúvaní ich osobných údajov prostredníctvom
JANSA, L. – OTEVŘEL, P. – ŠTEVKO, M. Softwarové právo. s. 83.
https://www.webroot.com/shared/pdf/WebrootBYODSecurityReport2014.pdf
12
https://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/monitorovanie-zamestnancov-kamerovym-systemom-2018.htm
13
https://www.podnikajte.sk/zakonne-povinnosti-podnikatela/monitorovanie-zamestnancov-gdpr
10
11
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kamier. GDPR14 požaduje, aby zamestnávateľ informoval zamestnanca najmä
o svojej totožnosti a kontaktných údajoch, druhu osobných údajov, ktoré budú
spracovávané (snímky tváre), účele spracúvania (kontrola povinností, ochrana
zdravia) a právnom základe spracúvanie (oprávnený záujem zamestnávateľa), dobe
spracúvania osobných údajov, právach zamestnanca (právo na prístup k osobným
údajom, na obmedzenie alebo vymazanie osobných údajov).
Tiež je dôležité, aby informácie o monitorovanom objekte/priestore
zamestnávateľa boli na viditeľných miestach, napr. pri všetkých vstupoch do
monitorovaných objektov bola značka zvýrazňujúca používanie kamerového systému
spolu s údajmi zamestnávateľa.
Ak sa zamestnanec domnieva, že monitorovanie kamerovým systémom je
nezákonné a došlo k zásahu do jeho súkromného života, alebo bola porušená ochrana
osobnosti, v zmysle § 13 ods. 5 Zákonníka práce má zamestnanec právo podať
zamestnávateľovi sťažnosť alebo sa podľa § 13 ods. 7 Zákonníka práce môže obrátiť
na súd a domáhať sa právnej ochrany.
Zamestnávateľ je povinný na sťažnosť zamestnanca bez zbytočného odkladu
odpovedať, vykonať nápravu, upustiť od takého konania a odstrániť jeho následky.15
ZÁVER
V súčasnosti veľká časť zamestnávateľov nemá dostatočné vedomosti o tom,
ako legálne monitorovať zamestnancov na pracovisku, aby monitorovanie bolo
v súlade so zákonom. Cieľom monitorovania by malo byť predovšetkým
zefektívnenie pracovných procesov a ochrana oprávnených záujmov zamestnávateľa.
V praxi častokrát dochádza k porušeniu zákona o monitorovaní hoci
zamestnávateľ môže jednoducho a rýchlo zosúladiť monitorovanie s aktuálnou
právnou úpravou a predísť tak sankciám zo strany príslušných kontrolných úradov,
ako aj povinnosti uspokojiť nároky monitorovaných zamestnancov, ktoré vznikli
v dôsledku protiprávnej činnosti zamestnávateľa.
Výkon práce v zásade nie je možné považovať za oblasť, ktorá by spadala do
súkromnej sféry zamestnanca. Na druhej strane je však zrejmé, že v súčasnosti
zamestnanci trávia v mieste výkonu práce podstatnú časť svojho času, a preto by mali
mať možnosť si v primeranom rozsahu vyriešiť svoje súkromné záležitosti aj v práci
a za týmto účelom by im mal zamestnávateľ zabezpečiť súkromie. Od zamestnávateľa
by sme mali očakávať istú mieru tolerancie voči osobným potrebám zamestnancov,
pretože internet je už neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života. Preto by
nemal by zamestnanec nijakým spôsobom sankcionovaný za nahliadnutie do emailovej schránky alebo krátke nahliadnutie na spravodajské kanály.
14
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/678 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.
15
https://www.ip.gov.sk/faq/?ip=nip
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Zákonník práce a jeho
spôsoby monitoringu práce
zamestnávateľom absentuje.
novelizácie Zákonníka práce
zamestnávateľa.

výklad v Slovenskej republike vymedzuje zakázané
zamestnancov. Pozitívne vymedzenie monitoringu
Do budúcna by bolo vhodné ak by sa v prípade
vymedzili dovolené spôsoby monitoringu zo strany
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Specifické aspekty povinnosti k náhradě škody způsobené při
provozu rodinného závodu, aneb bermudský trojúhelník
odpovědnostních vztahů českého práva
Specific aspects of damage compensation duty regarding
operation of family enterprise – Bermuda triangle of Czech
damage compensation duty relations law
Bc. Denisa Kotroušová - Mgr. Vojtěch Vrba

Abstrakt
Příspěvek pojednává o některých klíčových aspektech povinnosti k náhradě škody
způsobené při provozu závodu a vztazích souvisejících s ním. Dále se zaměřuje na
specifika těchto vztahů u závodu rodinného. Dále představuje problémy, které se
objeví v souvislosti s trojúhelníkovitými odpovědnostními vztahy.
Kľúčové slová:
závod, rodinný závod, povinnost k náhradě škody, pomocník, podnikatel,
odpovědnost
Abstract
The paper deals with some of the key aspects of damage compensation duty relations
regarding the operation of enterprise. Furthermore, it focuses on specifics of family
enterprise. Then, issues regarding triangular relations of damage compensation duty
are presented.
Key words:
enterprise, family enterprise, damage compensation duty, agent, entrepreneur, liability
ÚVOD
Rekodifikace z roku 2012 značně zasáhla pojetí odpovědnosti za škodu.
Změnila se jak samotná terminologie, a to nikoliv pouze ve vztahu k základním
pojmům. Díky tomu, že se zákonodárce inspiroval přirozenoprávními vzory, spatřilo
světlo světa dílo, které nutí i po šesti letech praktického užívání k diskusi nejen nad
textem samotným, ale i nad způsobem přístupu k němu. Není pochyb, že nelze zcela
opustit stará pojetí, na která si laická veřejnost zvykla. Na druhé straně díky
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radikálnímu zásahu do pojetí vztahů, které formují odpovědnost, nelze nadále určité
logicky vypadající konstrukce využívat – čímž může docházek ke vzniku jakéhosi
normativního vakua.
Tento text se snaží představit některé problémy, které se dotýkají povinnosti
nahradit škodu způsobenou osobu odlišnou od škůdce, jak ji upravuje momentálně
platná legislativa v čele s Občanským zákoníkem z roku 20121. Z této relativně široké
výseče právních vztahů je zvolena pouze problematika škody způsobené v souvislosti
s provozem obchodního závodu, ovšem v nejširším pojetí slova „souvislost“, nikoliv
pouze ve vztahu k § 2924 OZ.
Při úvahách vycházíme z modelové situace: Obchodní závod představuje malý
horský penzion. Jednoho dne dojde k poruše topení v jednom z pokojů, která vyžaduje
opravu instalatérem či topenářem. Ten při výkonu své činnosti poškodí ubytovanému
laptop, který zanechal v pokoji.
Z hlediska zákonného se nedostáváme do zmiňovaného normativního vakua –
neexistuje „negativní“ konflikt právních norem. Naopak – setkáváme se s případem
„pozitivního“ konfliktu: na případ lze vztáhnout hned několik různých ustanovení a
rozhodovat budou vcelku drobné nuance celého případu – vztah mezi provozovatelem
závodu a škůdcem, pojetí obchodního závodu ve vztahu k speciálním skutkovým
podstatám občanského zákoníku a další.
O problematice není k dispozici přespříliš literatury. Krátce se tímto
konkurenčním bojem norem v souvislosti s náhradou škody při provozu závodu
zabývá Veselý ve své monografii o náhradě škody způsobené osobou s nebezpečnými
vlastnostmi.2 O deliktním právu lze doporučit monografii od Tichého a Hrádka.3
Jelikož se dotýkáme také problematiky rodinného závodu, pak nutno doporučit i
nepříliš početnou literaturu týkající se právě něj.4 Další, zejména komentářová
literatura, je citována na příslušných místech.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).
VESELÝ, T. Náhrada škody způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni,
2019, s. 107-112.
3
TICHÝ, L., HRÁDEK, J. Deliktní právo. Praha: C. H. Beck, 2017.
4
Např. KOŽIAK, J. s. 131 – 155. In: HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol. Občanský
zákoník II. Rodinné právo (§ 655-975). Komentář. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, 1380 s. ISBN 978-807400-503-9.; HOLUB, M. s. 219 258. In: MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek
IV. § 655-975. Praha: Leges, 2016, 2064 s. ISBN 978-80-7502-004-8.; KOTROUŠOVÁ, D. Práva a povinnosti osob
zúčastněných na provozu rodinného závodu. In: BENEŠOVÁ, E., BUREŠOVÁ, K., KURZ, P. (ed). Naděje právní
vědy 2018: „Právní věda v praxi“. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. VIII, s. 93 – 116. ISBN 978-80-2610798-9.; KOTROUŠOVÁ, D. Asymetrie práv a povinností v rodinném společenství vzniklém k provozu rodinného
závodu. In: ASPI [online]. 30. 5. 2018 [cit. 30. 3. 2020]. LIT247957CZ. Dostupné z:
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/7/247957/1/2?vtextu=asymetrie%20vztah%C5%AF#lema0.; KUČERA,
J. Rodinný závod. In: K&A [online]. 23. 1. 2014 [cit. 30. 3. 2020]. Dostupné z: https://www.kuceralegal.cz/rodinnyzavod-2/.; KRETKOVÁ, M. Blíže k rodinnému závodu dle nového občanského zákoníku. In: epravo.cz [online]. 23.
12. 2013 [cit. 30. 3. 2020]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/blize-k-rodinnemu-zavodu-dlenovehoobcanskeho-zakoniku-93248.html.
1
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Cílem práce je v prvé řadě představit některé z již zmíněných drobných nuancí
i takto obecně pojatého případu, zejména ve vztahu k závodu a jeho speciální formě:
rodinnému závodu. Tyto drobné nuance je pak nutno interpretovat v duchu nové
úpravy ovšem za zachování maximální právní jistoty adresátů norem.
1

KONKURENCE NOREM

Nejdříve je potřeba definovat všechny vztahy, které v daném fiktivním případě
potenciálně vznikají. V prvé řadě škůdce svým jednáním způsobí nějaký škodný
následek. Ten aktivuje něčí odpovědnost, čímž vzniká povinnost k náhradě takové
škody. Poškozený bude mít právo vymáhat takovou povinnost, a to buď v nepeněžité
formě, kterou občanský zákoník preferuje, nebo ve formě peněžité. Navrhnout
peněžité plnění musí poškozený.5
Předestřený případ je typickým příkladem normativního trojúhelníku, kdy
vztahy nevznikají mezi dvěma subjekty, ale mezi třemi. Přesto se takový trojúhelník
dá – a dokonce je nutno jej – rozložit na jednotlivé strany, tedy na jednotlivé
dvoustranné právní vztahy.
První vzniká mezi provozovatelem (podnikatelem) a poškozeným. Prakticky
všechny skutkové podstaty vztahující se na předpokládaný případ pracují s tím, že
povinnost hradit škodu vzniklou primárnímu poškozenému – ubytovanému – vzniká
právě podnikateli. Jde o škodu z provozní činnosti podle § 2924 OZ, škodu
způsobenou zmocněncem, zaměstnancem či pomocníkem podle § 2914 OZ, nebo
škodu na převzaté, odložené či vnesené věci podle §§ 2944-2946 OZ.
Sekundární, regresní vztah pak může vzniknout mezi škůdcem a podnikatelem.
Takovýto vztah ovšem standardně vzniká pouze za předpokladu pracovního poměru
mezi škůdcem a podnikatelem, a za splnění předpokladů stanovených v § 250
zákoníku práce6.7 Podle některých autorů pak takový vztah lze dovozovat i z textace
§ 2917 občanského zákoníku.8 Lze cítit určitou potřebu spravedlnosti – škodu konec
konců nezpůsobil podnikatel, osoba využívající pomocníka ani zaměstnavatel. Přesto
– systematicky vyloženo spadá § 2917 pod případy, kde se objevuje pluralita škůdců.
Důvodová zpráva zcela mlčí o tom, že by se měl vztahovat i na případy, kdy se liší
škůdce a osoba, která za následek odpovídá.9 Čistě jazykovým výkladem vychází, že
§ 2917 aplikovat lze. Zdá se tak, že je bohužel pouze nešťastně zařazen do rubriky. I
takový omyl zákonodárce ovšem vede k výkladovým nejistotám a jeví se nežádoucím.
5
§ 2951, odst. 1 OZ; srov. VOJTEK, P. § 2951. In HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo.
Zvláštní část (§ 2055–3014). Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1679.
6
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“).
7
BĚLINA, Miroslav. Škoda způsobená zaměstnancem a jeho (ne)odpovědnost vůči třetím osobám. In: Právní
rozhledy. 2018, č. 13-14, s. 485-487.
8 Viz
BEZOUŠKA, P. § 2917. In HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 20553014). Komentář. 2014, s. 1587.
9
VLÁDA. Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zvláštní část. K § 2915 až 2919:. In: Beckonline
[online].
[cit.
26.
3.
2020].
Dostupné
z:
https://www.beck-online.cz/bo/chapterviewdocument.seam?documentId=oz5f6mrqgezf6obzl5shu#.
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Mezi škůdcem a poškozeným nevzniká paradoxně žádný přímý právní vztah,
pouze vztah faktický. Pokud by ovšem takový vztah splnil obecné předpoklady § 2909
(porušení dobrých mravů) nebo § 2910 (porušení zákonné, zejména prevenční,
povinnosti) a poškozený by hodlal vymáhat splnění povinnosti přímo na škůdci, nic
by mu a priori nebránilo. Ustanovení, která konstruují odpovědnost přímo podnikatele
ovšem situaci poškozeného zjednodušují, protože je to velmi často právě podnikatel,
koho poškozený „vidí“. Instalatér/topenář může být dávno pryč, když ubytovaný
vzniklou škodu zjistí – a jistě dožene spíše hoteliéra přes recepci než řemeslníka, se
kterým se nesetkal.
Samotná konkurence norem vzniká zejména z důvodu blízkosti skutkových
podstat § 2914 občanského zákoníku, zabývající se škodou způsobenou zmocněncem,
zaměstnancem nebo jiným pomocníkem a § 2924 občanského zákoníku, upravujícím
odpovědnost za škodu z provozní činnosti. K nim přistupuje speciální situace – a sice
když ke škodě dojde při provozu tzv. rodinného závodu ve smyslu § 700 občanského
zákoníku. Vše pak protíná pracovněprávní regulace, opírající se o §§ 249 a 250
zákoníku práce. Zdánlivě v pozadí pak stojí ustanovení týkající se odpovědností za
škodu v případech věcí vnesených podle §§ 2944-2946 OZ.
U prvních dvou zmíněných ustanovení §§ 2914 a 2924 OZ tvoří hranici pojetí
pojmu „závod“. Standardně se chápe jako legislativní zkratka pro obchodní závod,
tedy „organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží
k provozování jeho činnosti“. Podle některých autorů se vzhledem k § 2924 OZ má
ovšem pojem vykládat odlišně, jako „organizovaný tovární způsob činnosti, při níž
jsou používány stroje, nástroje, přístroje či technologické postupy, které nemusí být
plně zvladatelné a kontrolovatelné a mohou ze své podstaty mít nepříznivé účinky na
okolí či na osoby, které s nimi přijdou do styku.“10 Důvodem je, že tak široká definice,
jak jí obsahuje § 502 OZ se vztahuje na každého podnikatele – protože každý
podnikatel provozuje závod.11 To by bylo samo o sobě relevantní pouze v momentě,
kdy nebudeme k závodu přistupovat z hlediska jeho účelu výkonu podnikatelské
činnosti, ale jako k rigidně definovanému typu věci. Vzhledem k inspiračním zdrojům
a silnému důrazu na přirozenoprávní teorie to však není na místě. V každém
konkrétním případě budeme schopni odlišit – ačkoliv často velmi těžko – zda se
v daném případě jedná o činnost související s účelem podnikatelova závodu, nebo se
jedná o činnost nesouvisející. Pokud v našem nastíněném případu opravuje topenář
topení v pokoji hosta, s největší pravděpodobností půjde o činnost spjatou s provozem
závodu. Pokud takové topení bude v pracovně provozovatele, nacházíme se
v hraničním pásmu. Pokud v přízemním bytě, ve kterém bydlí jeho syn s přítelkyní,
pak se nacházíme v režimu § 2914 OZ.
Zatímco normy §§ 2914 a 2924 občanského zákoníku si konkurují ve vztahu
mezi zaměstnavatelem a škůdcem, ve vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem
si více či méně zdánlivě konkurují ustanovení zmíněná ustanovení zákoníku práce a
10
VOJTEK, P. § 2924. In ŠVESTKA, Jiří a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI. Praha: Wolters Kluwer,
2014, s. 1006.
11
Viz VESELÝ, s. 108, srov. VOJTEK, § 2924, s. 1218.
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§ 2914 občanského zákoníku. Druhé dilema je o to komplikovanější, že se značně
rozchází přímá textace zákona a její výklad. I když § 250 hovoří doslova o tom, že
„zaměstnanec je povinen nahradit zaměstnavateli škodu, kterou mu způsobil“,
diskutuje se o tom, jaký vztah má ustanovení vůči třetím osobám.12
Argumentační východisko může poskytnout konstrukce, podle které tím, že
zaměstnanec způsobil škodu třetí osobě a „donutil“ zaměstnavatele škodu uhradit,
způsobil škodu i samotnému zaměstnavateli – pokud zaviněně porušil povinnost při
plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Jakkoliv se takový výklad
může zdát spravedlivým, nemůže obstát při logické analýze. Na zaměstnavatele
skutečně zákon přesouvá povinnost k náhradě způsobené škody – díky § 2914, resp.
§ 2924 občanského zákoníku. Ovšem obecně vzato – vymožení povinnosti nelze
z hlediska právního, resp. protiprávního jednání, ztotožňovat se způsobením škody a
na nej navázanou realizaci odpovědnosti subjektu. Chybí nejdůležitější jejích
z předpokladů – protiprávnost. Protiprávnost plnění povinnosti založené právem je
contradictio in adiecto. Názory na tuto problematiku jsou ovšem velmi nejednotné, 13
a nelze se divit – při dodržení logické konstrukce předestírané právními normami
dojdeme k vysvětlení, že zaměstnance nemůže postihnout ani regres ze strany
zaměstnavatele.
Poměrně široké problematice související s odpovědností za škodu na věcech
převzatých, odložených a vnesených podle §§ 2944-2946 OZ je nutné opomenout
jednak z důvodů rozsahových, jednak díky odlišné kauzalitě, která se v takových
případech zkoumá.
2

POVINNOST
K
ZAMĚSTNANCEM

NÁHRADĚ

ŠKODY

ZPŮSOBENÉ

V prvním případě je osobou, která poškodila v modelovém případě laptop,
zaměstnanec podnikatele. V pracovněprávním vztahu je dle § 250 odst. 1 ZP
zaměstnanec povinen nahradit škodu, kterou způsobil svému zaměstnavateli
zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé
souvislosti s nimi. Pojem „v přímé souvislosti s pracovními úkoly“ je přitom dle
Nejvyššího soudu třeba vykládat tak, že kromě činnosti konané na přímý příkaz
zaměstnavatele zahrnuje i činnost vykonávanou bez vnějšího podnětu jiných osob,
pouze na základě vlastního rozhodnutí zaměstnance; rozhodující přitom je, zda
z hlediska věcného, místního i časového jde objektivně o činnost konanou pro
zaměstnavatele.14 V tomto smyslu by byla dána odpovědnost zaměstnance za škodu i
v případě, pokud by např. byl zaměstnán na pozici údržbáře, a rozbité topení začal
opravovat z vlastní iniciativy (bez přímého pokynu zaměstnavatele), neboť obdobná
činnost by běžně tvořila náplň jeho práce.

BĚLINA, Škoda..., s. 487.
BĚLINA, Škoda..., s. 487.
14
Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 1148/2002, ze dne 24. 2. 2003.
12
13
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K tomu, aby zaměstnanci podle shora uvedeného ustanovení vznikla povinnost
k náhradě škody, je nezbytný vznik škody, jednání porušující povinnost zaměstnance
a příčinná souvislost mezi nimi. Porušení pracovních povinností zde plyne z porušení
obecné povinnosti prevence v pracovněprávních vztazích,15 která ukládá každému
zaměstnanci zachovávat při plnění svých pracovních úkolů určitý stupeň pozornosti,
který po něm lze s ohledem na konkrétní místo a čas požadovat tak, aby omezil
možnost vzniku škod.16 Odpovědnost zaměstnance za způsobenou škodu je
odpovědností subjektivní, založenou na zavinění. Forma zavinění zaměstnance se pak
významně promítá do výše náhrady, kterou bude případně zaměstnanec povinen
zaplatit.
Škoda se nahrazuje primárně uvedením v původní stav a není-li to možné, pak
v penězích.17 Výše náhrady škody způsobená zaměstnancem z nedbalosti, je dle § 257
odst. 2 ZP limitována čtyřapůl násobkem jeho průměrného měsíčního výdělku. Pokud
by však škodu zaměstnanec způsobil úmyslně, v opilosti či pod vlivem návykových
látek, uvedený horní limit náhrady škody se na něj nevztahuje, a bude povinen
nahradit skutečnou škodu (tj. ve výši, v níž zaměstnavateli skutečně vznikla), i ušlý
zisk zaměstnavatele.18
Poškozením laptopu by samozřejmě vznikla škoda primárně samotnému
ubytovanému. Ve vztahu k němu by však vzniklou škodu nehradil samotný
zaměstnanec, který ji způsobil, ale podnikatel dle pravidel o náhradě škody na věci
vnesené do prostor sloužících k ubytování.19 Způsobená škoda by v tomto případě
byla hrazena dle § 2948 odst. 2 OZ v plné výši.20 Zaměstnavatel, který by
ubytovanému škodu na vnesené věci nahradil, by následně měl možnost obrátit se na
zaměstnance (škůdce) a žádat náhradu po něm – pokud by zaměstnanec zanedbal
některou ze svých povinností podle § 250 ZP.
Částka zaplacená zaměstnavatelem pak představuje škodu, která vznikla
v důsledku jednání zaměstnance, přičemž výší odpovídá škodě, kterou sám musel jiné
osobě nahradit. Problematičnost takového výkladu byla nastíněna výše, v praxi se
však takovýto postup využívá. Vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem by se
řídil výše uvedenými pravidly, mimo jiné i limitací výše náhrady škody, kterou by
mohl zaměstnavatel od zaměstnance požadovat, a to bez ohledu na skutečnou částku,
kterou ubytovanému sám zaplatil (samozřejmě pouze v případě nedbalostního
zavinění zaměstnance).

§ 249 odst. 1 ZP.
NOVOTNÝ, Z. § 249. In: BĚLINA, M., DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H.
Beck, 2019, s. 959 (dále citováno jen jako „BĚLINA, M., DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2019.“).
17
§ 257 odst. 1 ZP.
18
NOVOTNÝ, Z. § 257. In: BĚLINA, M., DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2019, s. 994 – 995.
19
§ 2946 odst. 1 OZ: ֦ Kdo provozuje pravidelně ubytovací služby, nahradí škodu na věci, kterou ubytovaný vnesl do
prostor vyhrazených k ubytování nebo k uložení věcí, popřípadě na věci, která tam byla pro ubytovaného vnesena. To
platí i tehdy, byla-li věc za tím účelem ubytovatelem převzata.“.
20
Srov. § 2948 odst. 2 OZ: ֦Byla-li věc převzata do úschovy, odmítl-li ubytovatel úschovu věci v rozporu se zákonem
nebo byla-li škoda způsobena ubytovatelem nebo tím, kdo v provozu pracuje, hradí se škoda bez omezení.”.
15
16
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Obdobný závěr by se uplatnil i v případě škody způsobené zaměstnancem
mimo ubytovací služby (např. pokud by zaměstnanec večerky při naskladňování zboží
poškodil auto zákazníka). Zaměstnanec, který způsobí škodu jiné osobě při plnění
svých pracovních úkolů či v přímé souvislosti s nimi, neodpovídá za škodu třetí osobě
(poškozenému), ale jeho odpovědnost je konstruována pouze ve vztahu
k zaměstnavateli jako limitovaná odpovědnost podle zákoníku práce. Tento názor
zastává např. prof. Bělina, který jej odůvodňuje významem jedné ze základních zásad
pracovního práva (zvláštní ochrana zaměstnance v pracovněprávních vztazích - § 1a
odst. 1 písm. a) ZP), a výkonem závislé práce mimo jiné na odpovědnost
zaměstnavatele (§ 2 odst. 1 ZP), přičemž poukazuje na to, že uvedená zásada zvl.
ochrany zaměstnance je dle § 2 odst. 2 ZP považována za hodnotu chránící veřejný
pořádek, nad níž nemůže převážit zásada ochrany poškozeného dle občanského
zákoníku.21 Závěrem k odpovědnosti zaměstnance zbývá dodat, že povinnost
k náhradě škody zaměstnavatelem vůči poškozenému plyne též z § 2914 OZ, podle
něhož ten, kdo při své činnosti použije zmocněnce, zaměstnance nebo jiného
pomocníka, nahradí škodu jím způsobenou stejně, jako by ji způsobil sám.
3

POVINNOST K NÁHRADĚ ŠKODY ZPŮSOBENÉ OSOBOU
ZÚČASTNĚNOU NA PROVOZU ZÁVODU

3.1

Náhrada škody způsobené „běžnou“ osobou zúčastněnou

Mimo výše uvedené škody vzniklé třetí osobě v ubytovacím zařízení může
v rámci závodu dojít i ke škodě vzniklé třetí osobě v jiných situacích. Jelikož se jedná
o škodu způsobenou v určité interakci třetí osoby se závodem (resp. s osobou na jeho
provozu zúčastněnou), přichází v úvahu též náhrada škody vzniklé z provozní činnosti
(příp. ze zvlášť nebezpečného provozu, neboť není vyloučeno, aby závod byl
provozován např. továrním způsobem).22 Pokud by tedy byla škoda třetí osobě
způsobena při provozní činnosti závodu, odpovídal by za ni jeho provozovatel (tedy
ve většině případů vlastník závodu). Jedná se zde o odpovědnost objektivní s možností
liberace.23 Provozní činnost, z níž by taková škoda mohla vzniknout, byla definována
v jednotlivých rozhodnutích Nejvyššího soudu – např. provoz autokempu,24 či
zemědělská výroba.25 Pojem provoz pak zahrnuje i činnosti související s předmětem
podnikatelské, obchodní činnosti, tedy kromě hlavní činnosti i činnosti jí
bezprostředně a fakticky předcházející či na ni navazující.26
Současně i v rámci práce vykonávané pro závod či pro rodinu lze uplatnit
odpovědnost za škodu při použití pomocníka dle § 2914 OZ, kdy ji bude mít povinnost
nahradit ten, kdo pomocníka při své činnosti využil (tedy opět vlastník závodu –
podnikatel), a to bez zřetele k tomu, zda škoda vznikla i za jeho přičinění či nikoliv.
Bělina, s. 487.
Srov. § 2925 odst. 3 OZ. Tato situace však zde nebude uvažována.
23
§ 2924 OZ.
24
Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 1117/2008, ze dne 25. 2. 2011.
25
Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 529/2006, ze dne 29. 1. 2008.
26
Ibid.
21
22
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Vztah mezi pomocníkem a nadřízeným (tj. osobou, která jej při své činnosti použila)
nemusí být smluvní, může být i jednorázový či může jít o úkon učiněný jen na základě
laskavosti.27 Pomocník také musí jednat v zájmu svého nadřízeného (podnikatele),
přičemž přičitatelnost pomocníkem způsobené škody není vyloučena ani v případech,
kdy pomocník vybočil z rámce úkonu, který měl vykonat, avšak stále jej učinil
v zájmu svého nadřízeného.28
K náhradě škody je dále dle obecné úpravy povinen ten, kdo ji způsobil
úmyslným porušením zákona (§ 2010 OZ) a porušením dobrých mravů (§ 2909 OZ).
Aby mohl mezi vlastníkem závodu a zúčastněnou osobou vzniknout odpovědnostní
vztah z porušení zákona dle § 2010 OZ, musel by škůdce porušit zákonem danou
povinnost a zasáhnout do absolutního práva poškozeného, příp. porušit zákonem
danou povinnost a zasáhnout do jiného jeho práva, které bylo stanoveno na ochranu
práva absolutního. Vlastník (podnikatel) by pak mohl požadovat náhradu škody po
škůdci. Mimo povinnosti stanovené v ZP však žádná taková povinnost pro škůdce
neexistuje. Ustanovení by pak mohlo přicházet v úvahu ještě za předpokladu, že
povinnost podnikatele uhradit škodu poškozenému budeme interpretovat jako jeho
poškození ze strany pomocníka/zaměstnance – původního škůdce. Tím bychom mohli
odůvodňovat případný regres, který bude podnikatel vůči takové osobě uplatňovat.
Toto řešení zdá se, jak bylo uvedeno výše, poněkud nešťastným.
Nelze však vyloučit porušení dobrých mravů – například v podobě úmyslného,
zlovolného „záškodničení“ a naschválů činěných na účet vlastníka závodu, z něhož
by již bylo možno odpovědnost zúčastněné osoby dovodit. Nicméně pravděpodobně
bude porušení dobrých mravů představovat jen okrajovou množinu případů škod
způsobených zúčastněnou osobou. Dokazování úmyslu zúčastněné osoby se navíc
jeví jako velmi problematické.
3.2

Rodinný závod

Úvodem je nezbytné alespoň v kostce vymezit pojem „rodinný závod“.
Rodinný závod zavedl do českého právního řádu s účinností do 1. 1. 2014 občanský
zákoník, který se inspiroval úpravou téhož institutu v italském občanském zákoníku.29
Jedná se o zvláštní typ běžného obchodního závodu, který je charakterizován jednak
úzce vymezeným okruhem osob, které se na jeho provozu mohou účastnit, a dále
neformálností vzniku i zániku tohoto institutu i vztahů v jeho rámci vzniklých.
Zmíněným okruhem osob zúčastněných na jeho provozu, které jsou sdruženy v tzv.
rodinné společenství,30 jsou dle § 700 odst. 1 OZ pouze manželé, jejich příbuzní do
druhého stupně a osoby s nimi sešvagřené až do třetího stupně. Jiné osoby sice na
BEZOUŠKA, P. § 2914. In: HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 20553014). Komentář. 2014, s. 1579.
28
Ibid.
29
§ 230-bis Codice Civile (R. D. 16 marzo 1942, n. 262).
30
Rodinné společenství je uskupením osob bez právní subjektivity, které má charakterem nejblíže k societě. Blíže viz
HOLUB, M. § 703. In: MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek IV. § 655-975.
Praha: Leges, 2016, s. 242.
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provozu rodinného závodu pracovat také mohou, ale nebudou požívat stejných práv,
jako osoby zúčastněné z § 700 odst. 1 OZ. Účastenství na provozu rodinného závodu
vzniká některé z osob zúčastněných (dále též uváděny jako „člen rodiny“) tehdy,
pokud v jeho rámci vykonávají práci, aniž by tak činily na jakémkoli smluvním,
formálním podkladu (např. pracovní smlouva, společenská smlouva či příkazní
smlouva). Pojem „práce“ je zde míněn ve smyslu jakékoli za určitým účelem
zaměřené lidské činnosti, která není jen nahodilá, tedy šířeji, než jen „závislá práce“.31
Práci mohou zúčastněné osoby vykonávat buď pro rodinný závod, nebo pro rodinu.
Důvodová zpráva k OZ k tomu uvádí, že stejnou hodnotu jako samotná účast na
vlastním provozu rodinného závodu má i péče o rodinnou domácnost, a jde tak o
uplatnění zásady, že osobní péče o rodinu má stejný význam jako poskytování
majetkového plnění.32
Samotný rodinný závod vzniká neformálně, de facto tím, že některé z osob
uvedených ve výčtu § 700 odst. 1 OZ, minimálně však manželé či alespoň jeden z nich
a jiný člen rodiny,33 začnou bez jakéhokoli smluvního základu v rámci závodu
vykonávat práci, a současně některá z takto pracujících osob závod vlastní. Obdobně
neformálně pak účastenství na jeho provozu i zaniká, když mimo např. smrti
zúčastněného člena rodiny či změny právního důvodu výkonu práce z neformálního
na smluvní, postačuje, aby zúčastněná osoba pro rodinný závod přestala práci
vykonávat.34 ¨
Zúčastněné osoby mají dále zákonem (§ 701 – 706 OZ) garantovánu celou
škálu práv: právo podílet se na zisku a přírůstcích rodinného závodu a na věcech
z tohoto zisku nabytých; právo spolurozhodovat o použití zisku a přírůstků rodinného
závodu a o věcech mimo obvyklé hospodaření; přednostní a předkupní právo; právo
na vypořádání; a práva při výkonu rozhodnutí prodejem rodinného závodu ve veřejné
dražbě dle § 338zqa občanského soudního řádu.35 Povinnost však zúčastněné osoby
mají pouze jedinou, a to vykonávat práci, díky níž jim účastenství na rodinném závodu
vzniklo, přičemž absentuje jakákoli úprava jejího výkonu či hledisek, které by měl při
jejím výkonu zúčastněný člen rodiny dodržovat. I tato jediná povinnost je však
relativní, neboť jediným „negativním“ důsledkem jejího porušení je zánik účasti člena
na rodiny na provozu rodinného závodu a tím i ztráta ostatních práv z účastenství
plynoucích. V poněkud odlišné pozici se však ocitá vlastník rodinného závodu
(podnikatel), který má navíc řadu povinností jak vůči třetím osobám, tak ostatním
KOŽIAK, J. § 700. In: HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol. Občanský zákoník II.
Rodinné právo (§ 655-975). Komentář. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 134 (dále citováno jen jako
„HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol. Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655975). Komentář. 2014.”).
32
VLÁDA. Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zvláštní část. K § 700:. In: Beck-online
[online].
[cit.
26.
3.
2020].
Dostupné
z:
https://www.beck-online.cz/bo/chapterviewdocument.seam?documentId=oz5f6mrqgezf6obzl5shu#.
33
Tento závěr plyne zejména z § 700 odst. 2 OZ, podle něhož ve vzájemném vztahu mezi manžely, kteří se společně
na provozu rodinného závodu podílí, mají přednost ustanovení manželského majetkového práva a právní úprava
rodinného závodu se tak použije jen na vztah manželů a dalších zúčastněných členů rodiny.
34
§ 705 odst. 2 OZ.
35
Zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
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zúčastněným osobám (např. sám nese ztrátu rodinného závodu,36 je podstatně omezen
v dispozici s rodinným závodem či je povinen zajistit zúčastněným osobám adekvátní
úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).37
I v úvodu naznačená situace, totiž provoz ubytovacího zařízení a práce v něm
může být vykonávána v rámci rodinného závodu, např. jako malý rodinný penzion,
který vlastní a provozuje manžel, jeho manželka zde figuruje jako účetní a recepční,
dospělý syn vypomáhá jako údržbář a programátor webových stránek, a dcera spolu
s matkou manželky vypomáhá v kuchyni. Pokud by některá z uvedených (dospělých
a plně svéprávných) osob při opravě topení způsobila ubytovanému škodu, byla by
zde opět primárně dána odpovědnost podnikatele dle § 2946 odst. 1 OZ, a taktéž by
se zde neuplatnil limit náhrady ve výši stonásobku ceny ubytování za jeden den.
Pojem „způsobení škody osobou, která v provozu pracuje“ je totiž nutné vykládat
šířeji, než jen jako výkon závislé práce, a tedy i jako práci vykonanou ze společenské
úsluhy či právě v rámci rodinného závodu.38 Druhá varianta vztahu mezi
podnikatelem a osobou, která při opravě topení způsobila ubytovanému škodu, je - na
rozdíl předchozího poměrně frekventovaného pracovněprávního vztahu - spíše
ojedinělá. Jedná se o vztah vzniklý v rámci rodinného závodu. Nicméně ačkoli se
jedná o v zásadě výjimečný typ vztahu, není vhodné jej opomíjet či podceňovat –
zejména s ohledem na jeho ryze neformální a faktickou povahu.
Jelikož je rodinný závod specifickým druhem závodu, platí pro něj v obecné
rovině vše, co bylo řečeno o odpovědnostních vztazích při provozování závodu a
použití pomocníka. Člen rodiny může být jak zúčastněnou osobou – podílí se trvale
na provozu – tak pomocníkem – jeho výpomoc je pouze jednorázová či občasná.
V tuto chvíli neexistuje exaktní kritérium, jak obě role oddělit, vždy se musí zvážit
všechny okolnosti konkrétního případu.
Otázkou navíc zůstává, zda a případně jak se může škoda způsobená
zúčastněným členem rodiny třetí osobě vypořádat mezi ním a vlastníkem rodinného
závodu. Podle obecného pravidla § 2917 OZ má ten, kdo je povinen k náhradě škody
způsobenou jinou osobou, vůči ní postih. Právo žádat regresní úhradu se vztahuje
například právě na náhradu škody způsobenou pomocníkem dle § 2914 OZ, což je
odůvodňováno tím, že pomocník porušil povinnosti dané vzájemným vnitřním
vztahem mezi ním a nadřízeným.39
Takto konstruovaný regres jistě lze uplatnit na závazkové vztahy mezi
pomocníkem a nadřízeným či na výše zmíněný pracovní poměr. Nicméně je
diskutabilní, zda lze stejný závěr o právu regresu použít i na škodu způsobenou osobou
KOŽIAK, J. § 701. In: HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol. Občanský zákoník II.
Rodinné právo (§ 655-975). Komentář. 2014, s. 139.
37
§ 12 písm. e) zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „dpBOZP“).
38
BEZOUŠKA, P. § 2948. In: HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 20553014). Komentář. 2014, s. 1673 – 1674.
39
BEZOUŠKA, P. § 2917. In: HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 20553014). Komentář. 2014, s. 1587.
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zúčastněnou na provozu rodinného závodu. Právní úprava rodinného závodu (§ 700 –
707 OZ) otázky odpovědnosti za škodu ani následný regres vlastníka rodinného
závodu nijak neřeší. Na základě fakticity a bezformálnosti výkonu práce pro rodinný
závod či pro rodinu nelze pro zúčastněné členy rodiny dovodit zvláštní povinnost ve
vztahu k vlastníku rodinného závodu, která by jim ukládala např. vykonávat práci
svědomitě, pečlivě a bez působení škod. Takováto povinnost mezi uvedenými
osobami pak neexistuje ani v jiných ustanoveních občanského zákoníku. Byť obecně
má dle § 2900 OZ každý povinnost počínat si tak při svém konání tak, aby
nedocházelo k nedůvodné škodě na svobodě, životě, zdraví a majetku jiných osob,
nezakládá toto ustanovení zvláštní povinnost ve vztahu zúčastněného člena rodiny
a vlastníka rodinného závodu, ale pouze ve vztahu zúčastněného člena rodiny a třetí
osoby, které byla primárně způsobena škoda.
3.3

Náhrada škody způsobené dítětem či osobou omezenou na
svéprávnosti zúčastněnými na provozu rodinného závodu

Vedle odpovědnosti za škodu způsobenou „běžným“, zletilým a plně
svéprávným členem rodiny, zbývá zaměřit se na způsobení škody osobou nezletilou
či omezenou na svéprávnosti. Účast členů rodiny na provozu rodinného závodu není
kromě dříve uvedených podmínek nijak omezena, a pracovat zde tak bez omezení
mohou i osoby omezené na svéprávnosti či nezletilé děti. Ve vztahu k této specifické
skupině osob je namístě i jiné řešení jejich odpovědnosti za škodu, a to podle § 2920
– 2921 OZ. Podle uvedených ustanovení je dáno několik variant odpovědnosti za
škodu, kterou způsobil nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti či osoba stižená
duševní poruchou (tj. jde o širší kategorii osob, nejen omezených na svéprávnosti,
když zahrnuje i ty, které v okamžiku, kdy škodu způsobili, trpěli duševní chorobou,
pro niž by je bylo možno na svéprávnosti omezit, avšak fakticky v daný okamžik
omezeni nebyli). 40
Povinnost k náhradě škody lze uložit obecně jen tomu, kdo je deliktně
způsobilý – tedy tomu, kdo v době jednání byl schopen je ovládnout a rozpoznat jeho
následky. Deliktní způsobilost se přitom zásadně řídí stejnými hledisky jako
svéprávnost. V případě nezletilých je tak určující pravidlo z § 31 OZ, které konstruuje
vyvratitelnou právní domněnku, že každý nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti,
je způsobilý k právním jednáním co do povahy přiměřeným rozumové a volné
vyspělosti nezletilých jeho věku. V případě každého konkrétního nezletilého tedy
bude nutné zkoumat jeho dosaženou úroveň rozumové (tj. schopnost posoudit
následky svého jednání) a volní (tj. schopnost své jednání ovládnout) vyspělosti.41
Schopnost posoudit následky svého jednání a schopnost ovládat jej v okamžiku
daného jednání bude určující i pro posouzení deliktní odpovědnosti osob stižených
duševní poruchou.

BEZOUŠKA, P. § 2920. In: HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 20553014). Komentář. 2014, s. 1592.
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Pokud byl nezletilý či osoba stižená duševní poruchou schopen posoudit
následky vlastního jednání a ovládnout jej, bude odpovědný za škodu, kterou
způsobil. Pokud však nezletilý či osoba stižená duševní poruchou nebyl schopen
následky svého jednání posoudit, a ovládat jej, bude povinen nahradit škodu jen tehdy,
bude-li to přiměřené jeho poměrům a poměrům poškozeného (např. v situaci, kdy by
nezletilý byl majetný a poškozený nikoli a poškozená věc měla pro poškozeného
zásadní hodnotu či význam). Význam zde má i zachování náležitého dohledu nad
některou z uvedených osob.42 Náležitým dohledem není nutně dohled vykonávaný
neustále, ale je třeba jej posuzovat vzhledem ke konkrétní situaci, osobě, věku a
chování nezletilého dítěte i k výchovným poměrům v rodině. V praxi (zde vztaženo
k příkladu rodinného závodu) tedy existují čtyři možné varianty toho, kdo by škodu
způsobenou nezletilým (či osobou stiženou duševní poruchou) hradil. Zaprvé, pokud
by osoba vykonávající dohled nad nezletilým náležitý dohled zanedbala, a nezletilý
současně nebyl schopen posoudit a ovládat následky svého jednání a způsobil škodu
(např. babička se při dohledu nad vnukem bavila se sousedkou a nevšimla si, že malý
vnuk při hrabání listí na příjezdové cestě poškrabal hráběmi lak na autě ubytovaných),
bude k náhradě škody povinna osoba, která zanedbala dohled. Zadruhé, pokud by
nezletilý byl schopen posoudit následky svého jednání a ovládat je a dohled byl opět
zanedbán (např. listí hrabal a auto poškodil šestnáctiletý vnuk a babička opět dohledu
nevěnovala příliš pozornosti), byli by k náhradě povinni oba společně a nerozdílně.
Zatřetí, pokud by dohled zanedbán nebyl, a nezletilý byl schopen posoudit následky
svého jednání a ovládat jej (např. babička poctivě dohlížela na práci šestnáctiletého
vnuka, který však i přesto, že věděl, že hrozí poškození vozidel, bude-li listí hrabat
těsně kolem nich, nezachoval patřičnou opatrnost a vozidla poškodil), bude k náhradě
škody povinen pouze nezletilý. A nakonec začtvrté, pokud by dohled zanedbán nebyl
a nezletilý současně nebyl schopen posoudit následky svého jednání ani jej ovládat,
způsobená škoda by šla k tíži poškozeného.43
Samozřejmě, že i v tomto případě se může primárně uplatnit dříve zmíněná
odpovědnost za škodu na vnesené věci, případně škoda způsobená při provozní
činnosti. Odpovědnost nezletilého či osoby stižené duševní poruchou však zde může
být významná z hlediska posouzení případného regresu vlastníka rodinného závodu
za skutečným škůdcem. A v případech, kdy nebude možné na odpovědnost za škodu
vztáhnout ani pravidla o vnesené věci, ani o provozní činnosti, bude samozřejmě
s ohledem na obecnou povinnost prevence možné konstruovat ve vztahu
k poškozenému na základě obecných pravidel odpovědnost každého jednotlivého
člena rodiny zúčastněného na provozu rodinného závodu (včetně zde zmíněné zvláštní
úpravy u nezletilých a osob stižených duševní poruchou).

§ 2921 OZ.
Shodně viz BEZOUŠKA, P. § 292. In: HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část
(§ 2055-3014). Komentář. 2014, s. 1595 – 1596.
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ZÁVĚR
Je patrné, že v oblasti odpovědnostních vztahů vyznačujících se jakousi
trojúhelníkovitou strukturou panuje i ze strany zákonodárce značná nejistota.
Intepretace je díky tomu více než ošidná, ovšem nutná a hlavně žádoucí. Ve zkoumané
problematice vztahů spjatých s provozem závodu, rodinného závodu či jednoduše
podnikatelskou činností a na ní navázanými nepodnikatelskými vztahy lze
identifikovat následující výrazné problémy.
V prvé řadě existuje pozitivní konflikt norem, resp. konkurence, mezi
ustanoveními § 2914 OZ a § 2924 OZ. Spočívá v nejednotnosti chápání pojmu
závodu. Buď ho lze chápat jako legislativní zkratku a odkaz na § 502 OZ, nebo je
nutné nalézat přesnější, doktrinální definici. Druhý případ se nezdá být vhodným,
jelikož by pak existovaly definice dvě, do značné míry na sobě nezávislé. To by vedlo
k právní nejistotě – strana konfliktu by si nemusela být jista, jakou z užívaných definic
soud v daném případě užije. Nasnadě je tak nikoliv vymýšlet definici novou, ale
interpretovat legislativní definici s ohledem na její primární účel – vymezení
prostředku podnikání. Při rozhodování pak je nutné zvážit, zda jednání škůdce
vzhledem ke všem okolnostem daného případu spadá pod činnost související se
závodem, či nikoliv. Takový způsob bude zachovávat jak ducha zákona, tak základní
míru právní jistoty.
Zadruhé se jeví velmi problematickým zakotvení regresního nároku nadřízené
osoby, resp. podnikatele, vůči škůdci. Hlavní argumentační možnosti jsou veskrze tři.
V prvé řadě strohý § 2917 OZ. Ten sice hovoří obecně, a tak by neměl být problém
jej také obecně aplikovat, ovšem nachází se ve specifické části zákona pojednávající
o škodě způsobené několika osobami. Ve zkoumaných případech jde vždy o škodu
způsobenou jedinou osobou. Lze tak bohužel dojít jak k závěru, že je možné k § 2917
přihlédnout, ovšem stejně tak jej lze z aplikace vyloučit. Zákonodárce samotný
vodítko k intepretaci ustanovení nedává. Druhou možností je postupovat podle norem
zakotvených v zákoníku práce. Zde se však neřeší újma, resp. škoda, způsobená třetím
osobám, ale pouze zaměstnavateli. Navíc ne vždy musí mezi osobami existovat
pracovní poměr. Zbývá tak možnost třetí – kdy povinnost nadřízené
osoby/podnikatele chápeme jako škodu. Pak by přicházel v úvahu § 2910 a regresní
nárok by nabýval podoby náhrady škody z porušení zákonné povinnosti. Taková
situace je však paradoxní, jelikož se splnění zákonné povinnosti interpretuje jako
protiprávní jednání, a to ještě ke všemu splnění takové povinnosti vůči třetí osobě,
nikoliv mezi potenciálním škůdcem a poškozeným, kde by vztah měl vzniknout.
Přesto nelze pominout, že by nějaká forma vyrovnání mezi osobou
nadřízenou/podnikatelem a škůdcem existovat měla. Takový mechanismus by
odpovídal základnímu pojetí srovnávací spravedlnosti tak, jak se objevuje
v občanském právu.
Zatřetí – specifika rodinného závodu přinášejí také několik paradoxů. Zatímco
v předchozích případech lze alespoň nějakým způsobem dojít k regresnímu nároku
mezi podnikatelem a škůdcem, u rodinného závodu se z jeho podstaty vylučuje.
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Samozřejmě, i zde by při nejextenzivnější interpretaci § 2917 OZ takový nárok
vznikat mohl, ale taková situace by šla přímo proti smyslu a účelu institutu. Nejvyšší
správní soud k tomuto trefně poznamenává, že tento je „projevem skutečnosti, že
vzájemná mezilidská výpomoc či ryzí dobrovolnická činnost byly a jsou součástí
sociální reality, kterou nemůže právo ignorovat, anebo dokonce popírat. Jde o vztahy
přirozené a žádoucí, jež nemohou být demokratickým právním státem postihovány”44.
Specifičnost vztahů s sebou nese i specifičnost sankcí a regresní nárok je svého druhu
sankcí také.
O to překvapivější se jeví skutečnost, že i v rámci rodinného závodu by bylo
snažší domáhat se náhrady způsobené škody, resp. regresu, na nesvéprávné či nezletilé
osobě než na jeho plně svéprávném členu rodiny. Přitom právě nesvéprávné a nezletilé
osoby by měly požívat zvláštní ochrany.45
Téma trojúhelníkovitých odpovědnostních vztahů tak představuje velmi
nosnou oblast bádání. Jedná se totiž o bitevní pole především doktrinální a judikaturní,
protože zákonné mantinely již byly nastaveny. A je více než patrné, že tyto mantinely
nevykazují přílišnou bezchybnost. Naopak se místy setkáme s nepředvídanými
trhlinami, jinde naopak s nečekaně silnou strukturou materiálu a na mnoha místech,
kde jej výrobce neumístil, se vyjevuje, že zoufale schází.
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Zásady civilného procesu – nástroje na ochranu porušených
a ohrozených práv
Basic principles of CSP – instrument for protection of
infringed and endangered rights
JUDr. Anna Kovaľová

Abstrakt
Základné princípy, na ktorých spočíva Civilný sporový poriadok, tvoria rámec
výkladových pravidiel civilného procesu. Ich účelom je dosiahnuť rýchlu
a spravodlivú ochranu základných práv a právom chránených záujmov sporových
strán. Sporové strany musia mať zodpovedný prístup k civilnému procesnému
konaniu, aby vytvorili priestor pre spravodlivé súdne konanie. Prvá kapitola
pojednáva o právnych vzťahoch a po nej nasleduje kapitole, ktorá sa týka
zodpovednosti. Tretia kapitola je o vzťahu občianskeho práva a pracovného práva.
Obsahom štvrtej kapitoly je vzťah pracovného práva a civilného procesného práva
a posledná kapitola obsahuje základné zásady civilného procesu.
Kľúčové slová:
zásady, civilný proces
Abstract
The basic principles contained in the Civil Procedure Code form the framework of the
interpretative rules of the civil process. Their purpose is to achieve quick and fair
protection of the fundamental rights and legally protected interests of litigants. The
parties must have responsible access to civil procedure to make room for fair trials.
The first chapter discusses legal relations and then is the chapter about liability. The
trird chapter is about relationship between civil law and labor law. The content of the
fourth chapter is the relationship between labor law and civil procedural law and the
last chapter contains the basic principles of civil procedure.
Key words:
principles, civil process
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ÚVOD
Tak ako každé právne odvetvie aj civilné právo procesné je budované na
právnych princípoch alebo zásadách. Niektoré princípy môžeme nájsť v Ústave
Slovenskej republiky a v ústavnom zákone, ktorým sa uvádza Listina základných práv
a slobôd. Princípy, ktoré sú obsahom Ústavy Slovenskej republiky nazývame tiež
ústavnoprávne zásady, a ostatné zásady nazývame procesné zásady.
Obsahom prvej kapitoly sú právne vzťahy. Po nej nasleduje kapitola, ktorá sa
týka zodpovednosti. Tretia kapitola pojednáva o vzťahu občianskeho práva
a pracovného práva. Vo štvrtej kapitole je charakterizovaný vzťah pracovného práva
a civilného procesného práva. Posledná kapitola je venovaná základným zásadám
civilného procesu. Základné zásady sú obsahom článkov 1 až 18 Civilného sporového
poriadku. V tejto kapitole je stručná definícia základných zásad civilného procesu
obohatená o judikatúru Ústavného súdu Slovenskej republiky a Najvyššieho súdu
Slovenskej republiky.
Cieľom príspevku je poukázať na základné zásady civilného procesu, ktoré
tvoria základné nástroje na ochranu porušených a ohrozených práv. Porušené
a ohrozené práva môžu vyplývať tiež z pracovnoprávnych vzťahov, preto je dôležité
poznať základné princípy, na ktorých je postavený Civilný sporový poriadok, podľa
ktorého súd postupuje pri riešení pracovnoprávnych sporov.
Keďže téma ochrany, prevencie a zodpovednosti v pracovných vzťahoch má
svoje miesto v právnej teórii, autor príspevku v stručnosti ozrejmil čo jednotlivé
termíny v právnej vede znamenajú a až následne vyhodnotil jednotlivé zásady
civilného procesu.
1

PRÁVNE VZŤAHY

Predmetom práva je úprava spoločenských vzťahov, napr., občianskych,
rodinných, finančných, pracovných, atď.
Podľa okruhu spoločenských vzťahov sa právo člení na právne odvetvia:
 Občianske právo – ktoré upravuje vzťahy medzi právnickými osobami
a fyzickými osobami.
 Rodinné právo – ktoré upravuje vzťahy medzi rodičmi a deťmi a ostatnými
členmi rodiny.
 Pracovné právo – ktoré upravuje vzťahy medzi zamestnancom
a zamestnávateľom.
 Obchodné právo – vzťahy vznikajúce pri podnikaní.
 Finančné, Trestné, Ústavné, Právo sociálneho zabezpečenia.
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Funkcie práva
Rozlišuje sa:
 Regulatívna funkciu práva – ktorá znamená, že právo upravuje spoločenské
vzťahy medzi ľuďmi a tým z nich vytvára vzťahy právne.
 Výchovná funkciu práva – právo vychováva ľudí, aby ho dobrovoľne
dodržiavali a nebolo treba ukladať tresty.
 Kontrolná funkciu práva – právo kontroluje konanie ľudí, či neporušujú zákony
a neobmedzujú práva iných (vykonáva - polícia, prokuratúra)
 Ochranná funkciu práva – chráni poriadok, bezpečnosť v štáte a dodržiavanie
práv a slobôd občanov, chráni hodnoty ako život, zdravie, majetok, verejný
poriadok.
 Medzinárodná funkciu práva – realizuje sa prostredníctvom medzinárodných
zmlúv, ktorými sa sprostredkúvajú právne vzťahy medzi štátmi.
 Mierová funkciu (rôzne pakty, dohody) vo svete.
Právne vzťahy sú jedným zo spoločenských vzťahov, ktoré sú upravované
právnymi normami. Sú teda formou realizácie práva, pričom právna norma ustanoví,
na základe akej právnej skutočnosti môže právny vzťah vzniknúť, zmeniť sa,
zaniknúť, kto môže byť subjektom konkrétneho právneho vzťahu a aké práva
a povinnosti majú tieto subjekty. Prvkami právneho vzťahu sú subjekty právnych
vzťahov a objekty právnych vzťahov. Subjektmi môžu byť len účastníci s právnou
subjektivitou. Objekty právneho vzťahu právna teória rozdeľuje do 4 skupín:
 veci (hnuteľné, nehnuteľné),
 správanie – ktoré je typickým objektom pracovnoprávnych vzťahov (výkon
určitej práce),
 výsledky duševnej činnosti (autorské práva),
 hodnoty ľudskej osobnosti (život, dôstojnosť, česť a podobne)
2

ZODPOVEDNOSŤ

Tento pojem je často spomínaný síce v občianskom práve, ale má viacero
významov, pretože ide o pojem, ktorý je využívaný nie len v bežnom jazyku, ale aj
v iných oblastiach právnej vedy. Je využívaný pri tvorbe zákonov v aplikačnej praxi
súdov, advokátov. Ide o pojem právnym jazykom často využívaný, ale jeho obsah nie
je jednoznačný. „Pojem zodpovednosť je považovaný za jeden z najzákladnejších
právnych pojmov, nakoľko sa uplatňuje vo všetkých odvetviach súkromného práva (v
občianskom, obchodom a pracovnom práve).“ Väčšina právnych teoretikov v SR
a ČR sa prikláňa k teórii , že zodpovednosť vzniká ako nepriaznivý následok
protiprávneho konania a teda vzniká až po porušení právnej povinnosti.1

1

https://www.projustice.sk/obcianske-pravo/zodpovednost-v-obcianskom-prave
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3

VZŤAH OBČIANSKEHO PRÁVA A PRACOVNÉHO PRÁVA

Pracovné právo bolo niekedy súčasťou občianskeho práva. V čase socializmu
sa pracovné právo osamostatnilo a dnes je samostatným odvetvím práva. Čo sa týka
vzťahu občianskeho a pracovného práva, Zákonník práce odkazuje na Občiansky
zákonník, ale len na jeho všeobecné ustanovenia. Občiansky zákonník je teda lex
generalis v jeho všeobecnej časti a len na úpravu všeobecných ustanovení Zákonníka
práce. Avšak všetky ustanovenia Zákonníka práce sú ovplyvňované všeobecnými
ustanoveniami. Z toho vyplýva záver, že Občiansky zákonník je možné použiť na
všeobecné otázky, ktoré sa týkajú právnych vzťahov, ktoré sú upravené v Zákonníku
práce.2
4

VZŤAH PRACOVNÉHO PRÁVA A CIVILNÉHO PROCESNÉHO
PRÁVA

Právo na prácu je právom, ktoré je garantované ústavou. Právo na prácu je
proces nositeľov subjektívnych práv a povinností do vzájomných vzťahov, ktoré sú
regulované právnymi normami pracovného práva. Pracovnoprávne vzťahy sú
záväzkové vzťahy, v ktorých jeden subjekt pre druhého vykonáva nesamostatnú prácu
za odmenu. Zamestnanec sa považuje za slabšiu zmluvnú stranu v rámci
pracovnoprávneho vzťahu. Civilný proces je založený na koncepcii
neprispôsobovania sa predmetu konania. Nie je dôležité, z akej oblasti hmotného
práva spor pochádza. Nakoľko je zamestnanec slabšou stranou a civilné právo
procesné plní ochrannú funkciu, civilný proces priznáva zamestnancovi dodatočné
záruky. Na naplnenie princípu rovnosti v pracovnoprávnych sporoch bolo potrebné
upraviť procesné pravidlá na doplnenie základnej osnovy civilného sporového
konania. Zákonodarca bol preto povinný zabezpečiť špeciálnu reguláciu, ktorá bude
chrániť záujmy zamestnanca. Ide o potrebu reflektovania na princíp kontradiktórnosti
konania, ktorý nemusí byť pre všetky subjekty žiaduci. Hmotnoprávna
a procesnoprávna nerovnosť subjektov musí byť vynahradená osobitnými procesnými
postupmi, ktoré sú odlišné od všeobecných procesných inštitútov, aby bola
zabezpečená účinná a rýchla ochrana porušených a ohrozených práv.3
Civilný sporový poriadok zaviedol pojem individuálny pracovnoprávny spor.
Podľa § 316 ods. 1 Civilného sporového poriadku ide o „spor medzi zamestnancom
a zamestnávateľom vyplývajúci z pracovnoprávnych a iných obdobných pracovných
vzťahov“.4 Individuálnym pracovnoprávnym sporom je podľa Civilného sporového
poriadku aj „spor, ktorý vyplýva zo zásady rovnakého zaobchádzania, ak súvisí
s individuálnym pracovnoprávnym sporom“.5

VOJČÍK, P. Občianske právo hmotné. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012. 41 s.
HAMUĽÁK, J. A kol. Pracovný súdny poriadok (Riešenie sporov v pracovnom práve), Bratislava: Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2016. 68-70 s.
4
§ 316 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok
5
§ 316 ods. 2 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok
2
3
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Zamestnanec nie je povinný preukazovať, že má slabšie postavenie v spore
a rovnako súd nie je povinný jeho postavenie slabšej zmluvnej strany overovať.
Ochranu ohrozeným alebo porušeným právam zamestnanca alebo zamestnávateľa z
konkrétneho individuálneho pracovnoprávneho vzťahu poskytujú najčastejšie súdy,
ktoré sa riadia Civilným sporovým poriadkom. A preto je dôležité poznať základné
zásady a princípy civilného procesu, na ktorých je Civilný sporový poriadok
postavený.
Súdy prihliadajú na nerovnosť medzi subjektmi v rámci pracovnoprávnych
sporov, čo je ustanovené aj v zásadách civilného procesu, presnejšie v princípe
rovnosti strán: „Strany sporu majú v konaní rovné postavenie spočívajúce v rovnakej
miere možností uplatňovať prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej
obrany okrem prípadu, ak povaha prejednávanej veci vyžaduje zvýšenú ochranu
strany sporu s cieľom vyvažovať prirodzene nerovnovážne postavenie strán sporu.“6
5

ZÁKLADNÉ ZÁSADY V CIVILNOM SPOROVOM KONANÍ

Zásady civilného procesu môžu výrazným spôsobom pomôcť pri výbere
vhodného procesného postupu súdmi poskytovanej ochrany procesným právam.
Základné princípy upravené v CSP sú výkladovými pravidlami pri aplikácii
sporového procesného kódexu. Podľa profesora Holländera sú „právne princípy
axiómy v normotvornom súbore, regulatívnymi ideami pre komplex noriem či pre
interpretáciu, vyznačujú sa vysokým stupňom všeobecnosti subsumpčných
podmienok, sú najtesnejšie späté s hodnotovými a teologickými východiskami práva
a samy predstavujú východisko pre normotvorbu a interpretáciu práva.“
V judikatúre súdov umožňujú riešenie právnych otázok, na ktoré nedáva
odpoveď pozitívne právo klasickými metódami. Slúžia k preklenutiu medzier v práve
a vtiahnutiu iných systémov (morálka, zvyklosti) do systému práva. V neprehľadnosti
a rozpornosti masy právnych noriem umožňujú hľadať vnútorný systém práva
a predstavujú zároveň kotvu i maják.7
Na začiatok tejto kapitoly je potrebné charakterizovať vzťah medzi princípmi
a zásadami. Teória práva sa v tejto téme rozchádza, nakoľko niektorí autori tvrdia, že
princíp má všeobecný charakter a zásada je od princípu odvodená a má konkrétny
charakter. Niektorí tvrdia, že princíp je prítomný v práve bez potreby jeho zakotvenia
v zákone. Iní autori tvrdia, že zásady a princípy sú synonymá. Pre potreby tohto
článku budem slová princíp a zásada považovať za synonymá. Civilný proces je
vybudovaný na určitých zásadách, ktoré charakterizujú podstatu civilného procesu,
jeho predmet a tiež ciele civilného procesu. Nová právna úprava, zákon č. 160/2015
Z.z. Civilný sporový poriadok obsahuje princípy vo svojich základných
ustanoveniach. Zásady civilného procesu sú navzájom prepojené a všetky majú
rovnakú hodnotu a sú si navzájom rovnocenné. Civilné konanie sa delí na sporové
6
7

Čl. 6 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok
https://www.ja-sr.sk/files/Pravne_principy_vyber.pdf
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a mimosporové. Tento článok je zameraný na zásady civilného sporového procesu, aj
keď väčšina z týchto zásad je spoločná ako pre sporové konanie, tak aj pre nesporové
konanie.
Zásady, ktoré sú obsahom prvých článkov Civilného sporového poriadku sú
rámcom pre výkladové pravidlá, na základe ktorých majú byť aplikované
a interpretované ustanovenia Civilného sporového poriadku. 8
Princíp priorizácie súdu
Táto zásada civilného procesu je prvou zásadou Civilného sporového poriadku.
Princíp priorizácie súdu sa inak nazýva aj právo na súdnu ochranu. Ide o základné
ústavné právo, ktoré je obsahom čl. 46 Ústavy Slovenskej republiky. Je to subjektívne
právo každej či už fyzickej alebo právnickej osoby. Kto toto právo na súdnu ochranu
využije, nemôže byť za to potrestaný. Výnimku tvorí zákaz zneužitia práva. 9
Táto zásada bola obsahom už aj Občianskeho súdneho poriadku a jej základom
je, že spory, ktoré sa týkajú subjektívnych práv rieši všeobecný súd, ak zákon túto
právomoc výslovne nezveruje inému orgánu. Táto zásada je úzko spätá
s ustanoveniami Civilného sporového poriadku, ktoré ustanovujú spôsob skúmania
právomoci súdov, pričom môžu nastať 4 situácie:
1) spor patrí do právomoci súdu, preto je jeho povinnosťou konať;
2) spor nepatrí do právomoci súdu ani iných orgánov Slovenskej republiky a preto súd
konania bezodkladne zastaví;
3) spor nepatrí do právomoci súdu, ale patrí do právomoci iných orgánov Slovenskej
republiky a preto súd konanie bezodkladne zastaví a spor alebo vec postúpi orgánu,
ktorému zákon dáva právomoc spor riešiť;
4) nie je určené naisto, ktorý orgán Slovenskej republiky má spor riešiť a do úvahy
prichádza aj súd, v takej situácii kompetenčný spor rozhodne Najvyšší súd Slovenskej
republiky.10
Z rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. Zn. 6Cdo 28/2010
vyplýva, že ochrana subjektívnych práv nesmie byť vylúčená z právomoci súdu alebo
iného orgánu, ktorý je stanovený zákonom. Ak v právnom poriadku absentuje údaj
o tom, ktorý orgán má poskytnúť ochranu, poskytnúť ochranu je povinnosťou súdu.11

8
VOKÁLOVÁ, D – MITTERPACHOVÁ, J. A kol. Občianske súdne konanie po novom. Porovnanie doterajšej
a novej právnej úpravy občianskeho súdneho konania s výkladom. Bratislava: Wolters Kluwer s.r.o., 2016. 259s.
9
ŠTEVČEK, M., FICOVÁ, S., BARICOVÁ, J., MESIARKINOVÁ, S., BAJÁNKOVÁ, J., TOMAŠOVIČ, M. a kol.
2016. Civilný sporový poriadok. Komentár. Praha: C. H. Beck, 2016, 21 s.
10
https://www.epi.sk/clanok-z-titulky/zakladne-principy-v-csp-a-ich-vyznam-v-praxi-top-tema.htm
11
Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 20. októbra 2010, sp. zn. 6Cdo 28/2010
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Princíp právnej istoty
„Ochrana ohrozených alebo porušených práv a právom chránených záujmov
musí byť spravodlivá a účinná tak, aby bol naplnený princíp právnej istoty.“12
Z nálezu Ústavného súdu III. ÚS 289/2017: „Ústavný súd vo všeobecnosti
uvádza, že rozdielna rozhodovacia prax súdu o „totožných“, resp. obdobných veciach
nie je žiaduca. Zákonná formulácia princípu právnej istoty vyjadrená v čl. 2 CSP
chráni hodnotu predvídateľnosti práva resp. súdnych rozhodnutí ako jednu z
najvyšších ústavných hodnôt materiálneho právneho štátu. V zmysle odseku 2
citovaného článku je právnou istotou stav, v ktorom každý môže legitímne očakávať,
že jeho spor bude rozhodnutý v súlade s ustálenou rozhodovacou praxou najvyšších
súdnych autorít; ak takej ustálenej rozhodovacej praxe niet, aj stav, v ktorom každý
môže legitímne očakávať, že jeho spor bude rozhodnutý spravodlivo. Ak sa spor na
základe prihliadnutia na prípadné skutkové a právne osobitosti prípadu rozhodne
inak, každý má (podľa odseku 3 tohto článku, pozn.) právo na dôkladné a presvedčivé
odôvodnenie tohto odklonu. Inými slovami, princíp predvídateľnosti rozhodovania a
rozhodnutia znamená, že účastníci právnych vzťahov môžu legitímne očakávať, že
štátne orgány budú v skutkovo a právne porovnateľných prípadoch rozhodovať
rovnako. Iba takýto postup rešpektuje právnu istotu a jeho dôsledné dodržiavanie sa
významne pozitívne prejavuje aj v rámci celkového nazerania spoločnosti na význam
a úlohu práva. Na druhej strane je nutné uviesť, že predvídateľnosť práva nemožno
vnímať absolútne. Obdobnú vec je možné rozhodnúť aj inak než v predošlých
prípadoch. V takom prípade je však súd povinný svoje závery riadne, racionálne a
ústavne konformne odôvodniť (čl. 2 ods. 3 CSP), a to takým spôsobom, aby predošlé
rozhodnutia neboli ignorované, ale práve naopak, aby sa s nimi súd argumentačne
vysporiadal.“13
Výkladový princíp
Pod výkladovým princípom sa ukrýva potreba vykladať ustanovenia zákona
s trvalým zreteľom na hodnoty, ktoré sú týmito ustanoveniami chránené a v súlade s:







Ústavou Slovenskej republiky,
verejným poriadkom,
princípmi, na ktorých spočíva Civilný sporový poriadok,
medzinárodnoprávnymi záväzkami, ktoré majú prednosť pred zákonom
judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva,
judikatúrou Súdneho dvora.14

V našej právnej kultúre je určitý tlak medzi gramatickým výkladom zákona
a medzi výkladom zákona podľa jeho účelu a zmyslu. V jednoduchých prípadoch má
Čl. 2 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok
Nález Ústavného súdu SR z 21. novembra 2017, sp. zn. III. ÚS 289/2017
14
Čl. 3 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok
12
13
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prednosť gramatický výklad, zatiaľ čo v ťažších prípadoch je potrebné hľadať účel
právnej normy. Ústavný súd Slovenskej republiky, sp. zn. I. ÚS 18/95 konštatoval, že
pri výklade zákonov je potrebné postupovať v súlade s ústavou. Ani zákon o súdnych
poplatkoch nemožno uplatniť tak, aby došlo k porušeniu ústavnoprávneho princípu
právnej ochrany pred súdmi tým, že došlo k legislatívnej nejasnosti v texte zákona.
Taká nejasnosť môže byť odstránená výkladom podľa článku 152 ods. 4 Ústavy.15
Analógia a dotváranie práva súdom
Dotváranie práva súdom je potrebné použiť v prípadoch, keď už nie je možné
použiť výklad práva. Nastáva v prípadoch, ak znenie zákona, účel zákona a cieľ
zákona neprinášajú riešenie a vzniká medzera v zákone a na vyriešenie tohto stavu je
potrebné dotváranie práva súdom. V realite neexistuje zákon, ktorý dáva odpoveď na
všetky otázky a preto je tieto medzery potrebné vyplniť sudcovským právom.16
„Zákonodarca pri tvorbe právneho predpisu spravidla vychádza z toho, čo je
bežné, z tzv. normálnych prípadov, pričom osobitné, špecifické situácie, ktoré život
prináša, môžu uniknúť jeho pozornosti. V takýchto prípadoch nemôžu súdy
postupovať formalisticky a zohľadniť iba doslovné znenie zákona, ktorého aplikácia
môže mať protiústavné dôsledky. V prípadoch medzery zákona, ak sú dané podmienky
pre dotváranie práva súdom, je súd k dotváraniu práva nielenže oprávnený,
vychádzajúc z princípu rovnosti, dokonca povinný. Inštitút analógie je tak legitímnou
metódou aplikácie práva a využíva sa v prípadoch, ak určitý spoločenský vzťah nie je
upravený konkrétnym ustanovením príslušného zákona, resp. iného právneho
predpisu (analogia legis), resp. ak existuje spoločenský vzťah, na ktorý nepamätá
právna norma, ktorá by ho regulovala (analogia iuris).“17
Náš právny poriadok rozlišuje dva prípady analógie:
 Analógia legis – ide o analógiu práva, pri ktorej dochádza k riešeniu právneho
prípadu prostredníctvom zákonnej skutkovej podstaty, ktorá má so skúmaným
prípadom podobné vlastnosti. Môže ísť o zákonnú skutkovú podstatu nie len
v rovnakom právnom predpise, ale aj v inom právnom predpise, avšak musí ísť
o podobnú skutkovú podstatu.
 Analógia iuris – ide o taký právny prípad, ktorý nie je možné subsumovať pod
žiadnu právnu normu. V takom prípade je potrebné situáciu riešiť podľa
objektívneho „ratio legis“, teda v zmysle právnych princípov.18
Najvyšší súd Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí uviedol, že ak pri
riešení prípadu neexistuje ani podobná právny norma, orgán aplikujúci právo bude
prihliadať na účel a zmysel zákona a postupovať podľa:
15
ŠTEVČEK, M., FICOVÁ, S., BARICOVÁ, J., MESIARKINOVÁ, S., BAJÁNKOVÁ, J., TOMAŠOVIČ, M. a kol.
2016. Civilný sporový poriadok. Komentár. Praha: C. H. Beck, 2016, 34-35 s.
16
https://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2010/files/prispevky/12_teorie/Pipa_Marek_(4088).pdf
17
Uznesenie Ústavného súdu SR zo 16. októbra 2018, sp. zn. III. ÚS 388/2018
18
ŠTEVČEK, M., FICOVÁ, S., BARICOVÁ, J., MESIARKINOVÁ, S., BAJÁNKOVÁ, J., TOMAŠOVIČ, M. a kol.
2016. Civilný sporový poriadok. Komentár. Praha: C. H. Beck, 2016, 40-41 s. I
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 právneho poriadku ako celku,
 všeobecných princípov platných pre celý systém platného práva,
 princípov daného odvetvia práva, alebo princípov tomuto odvetviu
podobných.19
V čl. 4 ods. 2 Civilného sporového poriadku je upravený princíp zákazu
odopretia spravodlivosti, ktorý je veľmi úzko spätý s princípom priorizácie súdu.
V zmysle princípu zákazu odopretia spravodlivosti platí, že ak súd nemôže vo veci
rozhodnúť podľa niektorého z ustanovení Civilného sporového poriadku ani na
základe analógie, musí rozhodnúť podľa takej právnej normy, podľa ktorej by
rozhodol, keby bol sám zákonodarcom. Musí pri tom však prihliadať na princípy
všeobecnej spravodlivosti a princípy Civilného sporového poriadku.20
Zákaz zneužitia práva
Začiatky zásady zákazu zneužitia práva siahajú až do rímskeho práva, ktoré
zakotvovalo, že nikto nesmie mať prospech z vlastného nepoctivého správania. Ide o
správanie, ktoré má oporu v platnom práve, avšak nie je správne voči iným subjektom.
Civilný sporový poriadok vo svojom článku 6 zakotvuje, že zjavné zneužitie práva
nepožíva právnu ochranu. Zneužité môže byť subjektívne právo súkromnej povahy
a tiež verejnoprávnej povahy. Za zneužitie práva môže súd uložiť sankciu v rozsahu
Civilného sporového poriadku. Príkladom je § 58 Civilného sporového poriadku, kde
nadriadený súd môže uložiť strane poriadkovú pokutu v prípade šikanóznej alebo
zjavne bezdôvodnej námietke zaujatosti a tiež § 452 ods. 2 Civilného sporového
poriadku pri pokute pre súdivosť.21
„Len zo skutočnosti, že žalovaná dala žalobcovi (ako zamestnancovi
neperspektívnemu) v poradí už tretiu výpoveď, nemožno vyvodiť jej neplatnosť pre
rozpor s dobrými mravmi a za zneužitie práva nemožno považovať, ak sa organizácia
v rámci zákona snaží nachádzať spôsob, ktorým môže s (neperspektívnym)
zamestnancom platne rozviazať pracovný pomer. Vo všeobecnosti za právny úkon
priečiaci sa dobrým mravom treba považovať úkon, ktorý je všeobecne
neakceptovateľný z hľadiska v spoločnosti prevládajúcich mravných zásad a
princípov vzájomných vzťahov medzi ľuďmi. Súlad právneho úkonu s dobrými mravmi
treba posudzovať vždy komplexne so zreteľom na konkrétnu situáciu na oboch
stranách sporu (nielen osoby vykonávajúcej určité právo, ale aj osoby týmto úkonom
dotknutej), s prihliadnutím na všetky rozhodujúce okolnosti a nezávisle od vedomia a
vôle (zavinenia) toho, kto právo alebo povinnosť vykonáva. Zákaz zneužitia práva
predstavuje normu, ktorej porušenie oprávneným subjektom je protiprávnym úkonom.
Osobitosťou takéhoto protiprávneho úkonu je, že nevzniká porušením právnej
povinnosti, ale vzniká pri výkone práva spôsobom, ktorý je nedovolený. Treba
Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 3Sžf 41/2008
https://www.epi.sk/clanok-z-titulky/zakladne-principy-v-csp-a-ich-vyznam-v-praxi-top-tema.htm
ŠTEVČEK, M., FICOVÁ, S., BARICOVÁ, J., MESIARKINOVÁ, S., BAJÁNKOVÁ, J., TOMAŠOVIČ, M. a kol.
2016. Civilný sporový poriadok. Komentár. Praha: C. H. Beck, 2016, 42-43 s.
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vychádzať z toho, že subjektívne právo síce podáva zákonom predvídaný všeobecný
model správania sa oprávneného subjektu, ale jeho realizácia sa uskutočňuje v
rozličných formách. Zneužitie práva možno teda chápať ako využitie konkrétnych
nedovolených foriem správania sa oprávneného subjektu, ale až v štádiu realizácie
subjektívneho práva, pričom každé zneužitie práva je vždy správaním, ktoré je v
rozpore s dobrými mravmi.“22
Princíp rovnosti sporových strán
Princíp rovnosti sporových strán je ústavnoprávnym princípom, nakoľko je
odvodený od princípu rovnosti pred zákonom. Vyjadruje rovnocenné postavenie strán
a to, že žiadna zo strán nie je nadradená druhej sporovej strane. Každá zo strán má
určité práva a povinnosti a tento princíp môžeme pomenovať tiež ako rovnosť zbraní,
čo znamená rovnakú možnosť uplatňovania prostriedkov procesného útoku
a prostriedkov procesnej obrany oboch strán. Každá zo strán má rovnakú možnosť
využívať procesné oprávnenia a to, v akej miere ich využijú, už nie je obsahom tohto
princípu. Tento princíp je doplnený princípom kontradiktórnosti strán, nakoľko
sporová strana musí mať možnosť reagovať na procesné oprávnenia protistrany.23
Rovnosť pred súdom je výrazom rovnosti strán civilného sporového konania.
Rovnosť pred zákonom a rovnosť pred súdom znamenajú rovnaké postavenie oboch
procesných strán pri aplikácii hmotných aj procesných predpisov ktorýmkoľvek
súdom voči každej strane sporu. Zásada rovnosti strán v civilnom procese sa prejavuje
vytváraním rovnakých procesných podmienok a rovnakého procesného postavenia
subjektov, o právach a povinnostiach ktorých rozhoduje civilný súd. Za prejav
porušenia zásady rovnosti procesných strán civilného sporového konania nemožno
považovať to, že súd mal za preukázané a pre meritórne rozhodnutie určujúce to, čo
uvádzala jedna z procesných strán.24
„Ak chce zamestnávateľ v prípadnom spore o neplatnosť výpovede zvrátiť jej
neplatnosť
ako
následok
nesúhlasu
zástupcu
zamestnancov
s
výpoveďou danou zamestnancovi (ktorý je členom odborového orgánu), a teda
dosiahnuť platnosť ním urobeného neplatného právneho úkonu, musí tvrdiť a
preukazovať konkrétne hmotnoprávne skutočnosti, pre ktoré od neho nemožno
spravodlivo požadovať, aby zamestnanca naďalej zamestnával. Pokiaľ tak neurobí,
súd v konaní o neplatnosť výpovede sa z vlastnej iniciatívy nemôže zaoberať
možnosťou aplikácie ustanovenia § 240 ods. 9 Zákonníka práce, pretože inak by dával
zamestnávateľovi ako účastníkovi konania návod, čo by mal alebo mohol robiť, aby
dosiahol žiadaný účinok. Tým by vybočil z medzí poučovacej povinnosti poučovať
účastníkov konania o ich procesných právach a povinnostiach, oslabil by úlohu súdu

Uznesenie Najvyššieho súdu SR z31.3.2010, sp. zn. 4Cdo 178/2008
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ako nestranného orgánu a založil by nerovnosť medzi účastníkmi občianskeho
súdneho konania.“25
Dispozičný princíp
Dispozičný princíp sa prejavuje v tom, že civilný spor nemožno začať bez
návrhu žalobcu. Neprejavuje sa však len pri začatí civilného sporu, ale práve pri jeho
začiatku je najvýraznejší, nakoľko neskôr sa oslabuje v prospech princípu procesnej
ekonómie práve z dôvodu, že súd je zodpovedný za prejednanie a rozhodnutie veci
v primeranom čase. Iné dispozičné procesné úkony strán sporu už nepatria do ich
výlučnej autonómie. Tento princíp, ktorý je obsiahnutý v článku 7 Civilného
sporového poriadku vo svojom druhom odseku obsahuje mediačnú povinnosť súdu,
čo znamená, že súd je prioritne povinný dosiahnuť zmierlivé riešenie sporu. Pre súd
je rýchlejším a jednoduchším spôsobom dosiahnuť zmier alebo mimosúdnu dohodou
pre strany sporu s následkom späťvzatia žaloby. Túto možnosť by súd mal
predovšetkým využiť v predbežnom prejednaní sporu. 26
Zásada formálnej pravdy
V civilnom procese sa do popredia kladie povinnosť sporových strán byť
aktívnou. Znamená to ich povinnosť tvrdiť rozhodujúce skutočnosti a označiť dôkazy
na podporu svojich tvrdení. Pritom musia sporové strany dodržiavať princíp
hospodárnosti konania a pokyny súdu. Dôkaznú povinnosť má každá sporová strana,
ktorá niečo tvrdí. Týka sa to tak žalobcu ako aj žalovaného. Pri rozhodovaní sa súd
drží dôkazov, ktoré navrhli strany sporu. Znamená to, že súd sa nemusí vždy zistiť
úplnú pravdu, ale zaoberá sa len sporom v rozsahu, v akom mu ho predložia strany
sporu v zmysle ich tvrdení a dôkazov, ktoré navrhnú. V civilnom spore tak dochádza
k obmedzeniu dôkaznej iniciatívy zo strany súdov a k presunu dôkaznej iniciatívy na
strany sporu. Ak niektorá zo strán nedodrží dôkaznú povinnosť a neunesie dôkazné
bremeno, sankciou pre ňu je strata sporu. 27
Kontradiktórnosť konania
Zo zásadou formálnej pravdy je úzko spojená kontradiktórnosť konania.
Princíp kontradiktórnosti konania je špecifickým princípom pre civilný proces, najmä
čo sa týka konania sporového. V zmysle kontradiktórnosti majú strany právo
oboznámiť sa s vyjadreniami, návrhmi a dôkazmi protistrany a tiež vyjadriť sa k nim
v rozsahu určenom zákonom.

Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 31.júla2019, sp. zn. 2Cdo/240/2018
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Kontradiktórnosť má určité ústavnoprávne limity, ktoré sa prejavujú
sudcovskou koncentráciou tak, aby bola dodržaná povinnosť rýchlej a účinnej
ochrany.28
„Podstatou kontradiktórnosti a s ňou súvisiacou „rovnosťou zbraní“ je, aby
všetci účastníci konania mali reálnu možnosť využiť svoje procesné práva predložiť
argumenty a reagovať na „protiargumenty“ protistrany. Osobitne to platí o
sporových konaniach, v ktorých stoja proti sebe žalobca a žalovaný a kde sa v celom
rozsahu uplatňuje kontradiktórnosť konania.“29
Z nálezu Ústavného súdu vyplýva, že právo strán sporu na doručenie
procesných vyjadrení protistrany je obsahom práva na spravodlivý proces. Nie je
dôležité, či ide podľa súdu alebo podľa prokuratúry o právne či skutkovo významné
podanie alebo naopak, nakoľko tieto skutočnosti posudzujú strany sporu.30
V judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva je princíp kontradiktórnosti
chápaný formálne. To znamená, že nie je dôležité čo je obsahom argumentov, ktoré
boli súdu predložené. 31
Princíp arbitrárneho poriadku a princíp koncentrácie konania
Princíp arbitrárneho poriadku sa inak nazýva aj princíp jednotnosti konania.
Znamená to, že civilný proces sa nedelí na žiadne fázy, ale ide o jeden celok, ktorý
začína podaním žaloby a končí sa právoplatným skončením veci. V tomto civilnom
procese má však sudca kompetencie v zmysle sudcovskej koncentrácie konania.
Sudcovská koncentrácia znamená, že sudca môže určiť procesné lehoty, v ktorých
môžu sporové strany vykonávať procesné úkony, pričom procesné lehoty sú pre
sporové strany záväzné. Pri nedodržaní lehoty strana sporu stráca možnosť uplatniť
skutkové tvrdenia a dôkazné návrhy. Aby záväznosť týchto procesných lehôt nebola
taká prísna, v Civilnom sporovom poriadku sa nachádzajú ustanovenia, ktoré prísnosť
doktrinálnych lehôt zjemňujú.32
Ide o ustanovenia § 153 ods. 2 CSP: „Na prostriedky procesného útoku a
prostriedky procesnej obrany, ktoré strana nepredložila včas, nemusí súd prihliadnuť,
najmä ak by to vyžadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania alebo vykonanie
ďalších úkonov súdu.“ Druhým takým ustanovením je § 181 ods. 4 CSP: „Po márnom
uplynutí tejto lehoty nemusí súd na tieto skutkové tvrdenia a dôkazné návrhy
prihliadať.“ 33
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Podľa princípu kontradiktórnosti konania by bolo správne, ak by súd na aktivity
strán sporu po uplynutí lehoty určenej súdom už neprihliadal, avšak tento postup nie
je v súlade s gramatickým výkladom citovaných ustanovení.
Na základe vyššie uvedeného môže súd postupovať v súlade s princípom
kontradiktórnosti, ale tiež v súlade s citovanými ustanoveniami. Dôležité je, aby
v oboch prípadoch postupoval rovnako voči obom sporovým stranám, aby nedošlo k
porušeniu princípu rovnosti sporových strán. Podľa docenta Števčeka34 sa odporúča
dodržiavať čistý výklad, na základe ktorého súd nemá prihliadať na procesné aktivity
strán po uplynutí koncentrovanej lehoty.
Princíp preferencie obsahu
Tento princíp zakladá povinnosť súdu skúmať každý procesný úkon strany na
základe jeho obsahu. Článok 11 Civilného sporového poriadku predpokladá, že
fyzická osoba ako strana sporu, alebo fyzická osoba, ktorá koná za stranu sporu má
schopnosť posúdiť zmysel a účel svojho konania.
Ústavný súd Českej republiky uviedol, že ak súd rozhodne o podaní účastníka
konania označeného ako odvolanie bez toho, aby sa oboznámil s obsahom celého
spisu, ide o porušenie práva na spravodlivý proces.35
Z rozhodnutia Najvyššieho súdu ČR vyplýva, že súd má povinnosť posudzovať
každý úkon podľa jeho obsahu, aj keď je úkon nesprávne označený. Nie je dôležité
ako účastník konania označil úkon ani či bol tento úkon označený. Súd má vždy
povinnosť posudzovať obsah úkonu a prejav vôle účastníka konania a tak uzavrie,
o aký úkon ide. To neznamená, že si súd má odvodzovať obsah alebo urobiť si
z úkonu závery, ktoré z neho nevyplývajú.36
Zásada ústnosti, priamosti a verejnosti
Zásada ústnosti je obsahom článku 12 Civilného sporového poriadku. Z tohto
článku je zrejmé, že zákon ustanovuje kedy pojednávanie nariaďovať netreba a v
ktorých prípadoch sa môže súd spoľahnúť na písomnú formu konania.
Zásada priamosti zakotvuje osobný styk strán sporu so súdom, možnosť
zastúpiť sa v spore a tiež stanovuje, v ktorých prípadoch je strana sporu povinná sa
zastúpiť.
Zásada verejnosti zohľadňuje verejnú kontrolu súdnej moci. Článok 14
Civilného sporového poriadku ustanovuje, že pojednávanie prebieha verejne, okrem
prípadov, ktoré ustanoví zákon. Táto zásada predstavuje záruku nezávislosti
34
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a nestrannosti súdnej moci a zvyšuje dôveru v justíciu. Súd môže vylúčiť verejnosť
len zo závažných dôvodov, ktoré ustanoví zákon. Môže to byť len v prípadoch,
v ktorých ochrana záujmov prevyšuje požiadavku verejnej kontroly výkonu
spravodlivosti. Docent Šťevček37 v komentári k Civilnému sporovému poriadku
upozornil na nedôslednú úpravu, nakoľko verejnosť môže byť vylúčená len
z konkrétnej časti konania, nie z celého konania.
„Obligátnou požiadavkou spravodlivého procesu a samozrejmým dôsledkom
zásady priamosti a ústnosti, v ktorej spočíva základ správneho hodnotenia dôkazov,
je aby odvolací súd, ak má pochybnosti o správnosti skutkových zistení súdu prvého
stupňa, vyvodil svoje iné závery spravidla z rovnocenných podkladov, t.j. v zásade z
tých istých dôkazov alebo dôkazov rovnakej kvality a váhy, ako to urobil súd prvého
stupňa. Zásada priamosti a ústnosti má pre odvolacie konanie rovnaký význam a
následky, ako pre súd prvého stupňa. Je tomu tak predovšetkým preto, že pri
hodnotení dôkazov spolupôsobia popri vecnom obsahu výpovedí aj ďalšie
skutočnosti, ktoré - hoci nie sú bez vplyvu na posúdenie vierohodnosti výpovedí nemôžu byť vždy vyjadrené (zachytené) v zápisnici o pojednávaní. V
odvolacom konaní je ale dôležitá aj iná stránka priamosti. Táto zásada totiž je
dôležitá nielen pre zisťovanie skutkového základu rozhodnutia, ale aj pre odchýlenie
sa od skutkových zistení súdu prvého stupňa. Pri opakovaní a doplnení dokazovania
je teda zásada priamosti oproti súdu prvého stupňa ešte sprísnená.“38
„Právo byť na pojednávaní ako verejnosť nie je základným a ani
nárokovateľným právom. Princíp verejnosti konania, ktorý je ústavnou procesnou
zárukou práva na súdnu ochranu, nie je princípom absolútnym, t. j. neobmedzeným.
Výnimky z princípu verejnosti pojednávania sa však vzťahujú iba na súdne
pojednávanie, resp. na jeho priebeh, nie však na vyhlásenie rozsudku, ktorý musí byť
vyhlásený vždy verejne. Jednou z výnimiek z princípu verejnosti pojednávania je
ochrana súkromného života účastníkov konania (čl. 6 ods. 1 dohovoru) alebo dôležitý
záujem účastníkov konania (čl. 48 ods. 2 ústavy v spojení s § 116 ods. 3 OSP).“39
Princíp voľného hodnotenia dôkazov
Princíp voľného hodnotenia dôkazov je vyjadrený v článku 15 Civilného
sporového konania. Základom tohto princípu je, že žiadny dôkaz nemá predpísanú
legálnu silu. Hodnotenie dôkazov je v kompetencii súdu, čím je zvýšená požiadavka
na jasnosť, presvedčivosť a bezrozpornosť odôvodnenia súdneho rozhodnutia. 40
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Princíp legality, použiteľnosti nezákonného dôkazu a zákazu reformatio in
peius
Princíp legality je založený na požiadavke, aby rozhodnutia boli prijímané na
základe zákona a vyžaduje sa pri ňom, aby orgány verejnej moci konali na základe
zákona a v rozsahu zákona. Tento princíp sa vyznačuje viazanosťou súdu zákonom.
Postup mimo rámca tohto princípu môže vychádzať z testu proporcionality.
Znamená to, že súd môže vykonať aj nezákonný dôkaz, v prípade, že právo protistrany
je silnejšie ako právo toho, na koho úkor sa právo vykonáva.
Možnosť zásahu v súvislosti s testom proporcionality sa posudzuje podľa:
 vhodnosti porušenia práva druhej strany – posudzuje sa podľa toho, či je dôkaz
spôsobilý na zistenie skutočnosti, ktorá je predmetom dokazovania,
 potrebnosti porušenia práva druhej strany – posudzuje sa podľa skutočnosti, či
daný dôkaz možno získať aj iným spôsobom, teda test proporcionality možno
uplatniť len v dôkaznej núdzi,
 primeranosti porušenia práva druhej strany – posudzuje sa intenzita a miera
zásahu, teda či miera zásahu do práva je primeraná cieľu, ktorý má byť tým
nezákonným dôkazom dosiahnutý.41
„Za účelom preverenia, či zamestnanec dodržiava pracovnú disciplínu, je
zamestnávateľ, rešpektujúc zásady legality, legitimity a proporcionality, oprávnený
monitorovať aj súkromnú elektronickú poštu odosielanú a prijímanú z počítača
prideleného zamestnancovi na plnenie jeho pracovných úloh. Pri zachovaní týchto
zásad nemožno takéto dôkazné prostriedky, ktoré v konaní o neplatnosť skončenia
pracovného pomeru predložil zamestnávateľ, považovať za neprípustné.“42
Zákaz reformatio in peius znamená zákaz zmeny k horšiemu. Znamená to, že
súd, ktorý vo veci koná a rozhoduje o opravnom prostriedku nemôže rozhodnúť pre
podávateľa opravného prostriedku horšie ako to bolo v napadnutom rozhodnutí.
Vyplýva to z už spomínaného dispozičného princípu. Ak by podávateľ neuplatnil
opravný prostriedok, platilo by pre neho rozhodnutie priaznivejšie a preto, ak sa
dispozičným úkonom snaží o revíziu rozhodnutia, očakáva, že bude rozhodnutie pre
neho priaznivejšie. V súvislosti s princípom rovnosti sporových strán vyplýva
vylúčenie aplikácie zákazu reformatio in peius v prípadoch, že opravný prostriedok
podajú obe strany.43
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Princíp hospodárnosti
Princíp hospodárnosti konania alebo inak nazývaný aj princíp procesnej
ekonómie patrí medzi ústavnoprávne princípy. Ide o princíp, ktorý musí byť prítomný
počas celého konania od jeho začiatku až po jeho koniec. Civilný sporový poriadok
stanovuje inštitúty na dodržiavanie tohto princípu. Sú nimi napríklad sudcovská
koncentrácia, procesné sankcie alebo udelenie poriadkových pokút. Poručením tohto
princípu dochádza zo strany štátu k porušeniu práva na spravodlivý proces, nakoľko
právo na rozhodnutie v primeranej lehote je čiastkovým právom práva na spravodlivý
proces. Podľa judikatúry Ústavného súdu nie je dôležité či prieťahy boli objektívneho
alebo subjektívneho charakteru. 44
Princíp voľného pohybu dôkazov
Posledným princípom je princíp voľného pohybu dôkazov. Je obsahom článku
18 Civilného sporového poriadku. Znamená to, že cudzie rozhodnutia majú za
podmienok ustanovených osobitným predpisom rovnaké účinky a požívajú rovnakú
ochranu ako vnútroštátne rozhodnutia.45
Podmienky uznania cudzieho rozhodnutia sú zakotvené v:
 medzinárodnom práve súkromnom a procesnom,
 medzinárodných zmluvách, ktoré uzatvorila Slovenská republika,
 nariadeniach Európskej únie.
Podľa zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom sa na uznanie
cudzieho rozhodnutia vyžaduje vydanie rozhodnutia, ktorým sa uznáva cudzie
rozhodnutie. Cudzie rozhodnutie môže však mať právne účinky na území Slovenskej
republiky aj bez potreby vydanie takého rozhodnutia, na základe niektorých nariadení
Európskej únie.46
ZÁVER
V právnom poriadku došlo k zmene civilného procesu. Občiansky súdny
poriadok bol nahradený troma novými kódexami. Pre tento článok bol dôležitým
kódexom upravujúcim civilný proces zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový
poriadok. Na rozdiel od pôvodného právneho predpisu, ktorý upravoval civilný
proces, zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok, právne predpisy, ktoré ho
nahradili upravujú základné princípy konania. V Civilnom sporovom konaní
a Civilnom mimosporovom konaní sa nachádzajú hneď v prvých článkoch.

Tamtiež s. 60
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Cieľom tohto článku bolo poukázať na dôležitosť princípov civilného
sporového konania v súvislosti s pracovnoprávnymi spormi a ochranou
zamestnancov v pracovnoprávnych sporoch, nakoľko súdy sa pri prejednávaní
a rozhodovaní pracovnoprávnych sporov riadia Civilným sporovým poriadkom. Ako
sme už uviedli, výkladový princíp zakotvuje, že ustanovenia Civilného sporového
poriadku je potrebné vykladať okrem iného aj v súlade s princípmi, na ktorých tento
zákon spočíva.
Princípy či zásady majú dôležitú úlohu pri aplikácii a interpretácii práva a tiež
pri právnych inštitútoch, ktoré sú vyjadrené v právnych odvetviach. Ich správnym
využitím dochádza k vytvoreniu priestoru pre spravodlivé súdne konanie.
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Ďalší návrat k Mečiarovým amnestiám
Another return to the Mečiar's amnesties
Mgr. Ján Králik

Abstrakt
Príspevok sa zaoberá problematikou Mečiarových amnestií a možnosti ich zrušenia.
Autor sa opiera o argumenty medzinárodného práva a teleologického výkladu práva.
Príspevok venuje priestor kritike rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky
o Mečiarových amnestiách. Autor podporuje záver, že Mečiarove amnestie sú
nulitným právnym aktom.
Kľúčové slová:
abolícia, teleologická redukcia, paakt
Abstract
The paper deals with the issue of Mečiar's amnesties and the possibilities of their
abolition. The author relies on arguments of international law and teleological
interpretation of law. The article pays attention to the criticism of the decisions of the
Constitutional Court of the Slovak Republic on Mečiar's amnesties. The author´s
conclusion is that Mečiar's amnesties are null legal acts.
Key words:
abolition, theleological reduction, null legal act
ÚVOD
Príspevok sa zaoberá predovšetkým analýzou nálezu Ústavného súdu
Slovenskej republiky PL. ÚS 7/2017 a okolností vedúcich k jeho vydaniu. Autor
príspevku sa pokúša argumentovať v prospech hypotézy, že články V a VI
rozhodnutia predsedu vlády Slovenskej republiky z 3. marca 1998 o amnestii
uverejneného pod číslom 55/1998 Z.z. a rozhodnutia predsedu vlády Slovenskej
republiky zo 7. júla 1998 o amnestii uverejneného pod číslom 21/1998 Z.z. je/bolo
možné chápať ako nulitný právny akt. Takýto záver by umožnil orgánom verejnej
moci na tieto rozhodnutia neprihliadať a zároveň by jeho následkom bola možnosť
vyhnúť sa niekoľkým zmenám Ústavy Slovenskej republiky ako i konaniu pred
Ústavným súdom Slovenskej republiky.
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1

AMNESTIA

Pôvod slova amnestia možno hľadať v starogréckom amnestia a amnsetsis,
teda zabudnutie, odpustenie. Mark Freeman poskytuje definíciu zahŕňajúcu všetky
formy amnestie (teda amnestiu v širšom zmysle): „Mimoriadne zákonné opatrenie,
ktorého primárnou funkciou je odstránenie vyhliadok ako aj dôsledkov trestnej
zodpovednosti určených osôb alebo skupín osôb s ohľadom na označené1 druhy
skutkov bez ohľadu na to, či boli tieto osoby za tieto skutky súdené pred súdom.“
Kompetentný štátny orgán (prípadne orgány, obvykle výkonnej moci) môže
k udeleniu amnestie viesť pomerne rozsiahle spektrum spoločenských dôvodov ako
napríklad: zmiernenie tlaku v spoločnosti a štáte, ochrana predstaviteľov štátu pred
trestným stíhaním, podpora mieru a uzmierenia v spoločnosti, medzinárodný tlak,
poskytnutie nápravy, zmiernenie neprimeranej tvrdosti zákona, povzbudenie pre
exilantov k návratu do vlasti, dodržiavanie tradícií (náboženských, kultúrnych,...).2
Z pohľadu práva považujem za vhodné venovať pozornosť predovšetkým
formám amnestií (v širšom slova zmysle). Teória rozlišuje tieto formy:
1.
abolícia,
2.
agraciácia,
3.
rehabilitácia.
Abolícia (z latinského slova abolitio - zničiť, vzdialiť, zrušiť) predstavuje
právny akt kompetentného štátneho orgánu, ktorým nariaďuje aby iný orgán trestné
stíhanie nezačínal a ak ho začal, aby v ňom nepokračoval.3 Vymedziť obsah pojmu
agraciácia možno nasledovne: právomoc kompetentného štátneho orgánu
normatívnym právnym aktom (amnestia v užšom zmysle) alebo individuálnym
právnym aktom (milosť) zmierniť alebo odpustiť právoplatne uložený trest alebo jeho
časť, prípadne zmeniť druh trestu na miernejší (napríklad trest smrti na trest odňatia
slobody). Rehabilitácia (z latinského slova rehabilitas – obnovenie spôsobilosti)
predstavuje odstránenie následkov odpusteného alebo vykonaného trestu, zahladenie
odsúdenia evidovaného v príslušnom registri.4 Je však náležité odlišovať rehabilitáciu
poskytnutú výkonnou mocou a súdnu rehabilitáciu (v našich podmienkach zákon č.
82/1968 Zb. v znení zákona č. 70/1970 Zb. – náprava rozhodnutí súdov v tzv.
politických procesoch), zároveň je potrebné rehabilitáciu odlíšiť i od zahladenia
odsúdenia upraveného Trestným zákonom (zákon č. 300/2005 Z.z.).
Sebaamnestia je vydanie amnestie predstaviteľmi štátnej moci sebe samým
(prípadne pomáhačom). Ich účelom obvykle býva úsilie o vyhnutie sa zodpovednosti
FREEMAN, Mark. NECESSARY EVILS: Amnesties and the Search for Justice. New York: Cambridge University
Press, 2009, s. 13.
2
Bližšie pozri: NTOUBANDI, Z., Faustin. Amnesty for Crimes against Humanity under International Law. Leiden:
Koninklijke Brill NV, 2007, s. 37.
3
Bližšie pozri: HENCOVSKÁ M.: Milosť a amnestia v československom právnom poriadku. Bratislava: Právny ústav
Ministerstva spravodlivosti SSR., s. 37.
4
Bližšie pozri: HENCOVSKÁ M.: K problematike milosti a amnestie. Aktuálne porblém trestného práva. Acta Iuridia
Cassoviensia 6, Košice: UPJŠ, s. 136 a nasl.
1
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za porušenie ľudských práv v čase ich vlády. Medziamerický súd pre ľudské práva
ich označuje za právne akty činiace obete bezbrannými a udržujúcimi beztrestnosť
zločinov. Takéto amnestie obvykle vylučujú všetky možnosti identifikácie
páchateľov, zabraňujú vyšetrovaniu a prístupu k spravodlivosti. Okrem toho
znemožňujú verejnosti poznať pravdu o minulosti a znemožňujú dosiahnuť nápravu.5
2

POHĽAD MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA NA AMNESTIE

Žiadny písaný prameň medzinárodného práva výslovne použitie amnestie
nezakazuje. Je to tak preto, že štáty odmietajú zakotvenie takéhoto zákazu alebo
obmedzenia v medzinárodných zmluvách. V zásade platí, že amnestie nie sú
predmetom úpravy medzinárodných zmlúv. Ako výnimku možno uviesť čl. 6 ods. 5
Protokolu II k Ženevským dohovorom z 12. augusta 1949 o ochrane obetí
medzinárodných ozbrojených konfliktov zverejnený pod č. 168/1991 Zb., ktorý
hovorí: „Po skončení nepriateľských akcií sa budú vládnuce orgány snažiť udeliť
amnestiu v najširšej možnej miere osobám, ktoré sa zúčastnili na ozbrojenom
konflikte, alebo tým, ktoré boli zbavené slobody z dôvodov súvisiacich s ozbrojeným
konfliktom, bez ohľadu na to, či boli internované alebo zadržané.“ Z textu však
nevyplýva na ktoré trestné činy sa vzťahuje.
Zo znenia rôznych medzinárodných zmlúv však možno zákaz amnestovania
niektorých skutkov implikovať. Možno rozlíšiť päť rôznych sfér, z ktorých možno
vyvodiť neprípustnosť amnestie:
1. medzinárodné zmluvy, z ktorých vyplýva povinnosť štátov stíhať určité trestné
činy (napr. Dohovor o zabránení a trestaní zločinu genocídia – 32/1955 Zb.,
Medzinárodný dohovor o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným
zmiznutím – 12/2015 Z.z.,...),
2. medzinárodné zmluvy stanovujúce povinnosť zabezpečenia efektívnej nápravy
v prípadoch porušenia ľudských práv – teda potrestanie páchateľov (napr.
Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach – 120/1976 Zb.,...),
3. povinnosť vyšetrovať a trestať niektoré trestné činy vyplývajúca
z medzinárodných zmlúv (obvykle z tých, ktoré sa týkajú ľudských práv),
4. zmluvne dojednaná nepremlčateľnosť niektorých zločinov (napr. Dohovor
o nepremlčateľnosti vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti – 53/1974
Zb.,...),
5. negatívny záväzok štátov spočívajúci v povinnosti neobmedziť niektoré práva,
typicky sa jedná o zákaz mučenia (napr. Dohovor proti mučeniu a inému
krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu –
143/1988 Zb.).6

VRIEZEN, V.: Amnesty justified? The need for a case by case approach in the interests of human rights. Tilburg:
Wolf Legal Publishers, 2011, s. 41.
6
Bližšie pozri: FREEMAN, Mark. NECESSARY EVILS: Amnesties and the Search for Justice. New York:
Cambridge University Press, 2009, s. 35-43.
5

262

Ako podporné pramene možno použiť i judikatúru medzinárodných súdov.
Niektorým vybraným prípadom sa budem venovať na inom mieste.
3

MEČIAROVE AMNESTIE

Za tzv. Mečiarove amnestie, ktorým je venovaný tento príspevok sa obvykle
označuje rozhodnutie predsedu vlády Vladimíra Mečiara zverejnené v Zbierke
zákonov pod č. 55/1998 Z.z. Pre účely tohto príspevku sú kľúčové čl. V a čl. VI tohto
rozhodnutia:
„Článok V
Nariaďujem, aby sa nezačínalo, a ak sa začalo, aby sa zastavilo trestné stíhanie za
trestné činy spáchané v súvislosti s prípravou a vykonaním referenda z 23. mája a 24.
mája 1997.
Článok VI
Nariaďujem, aby sa nezačínalo, a ak sa začalo, aby sa zastavilo trestné stíhanie za
trestné činy spáchané v súvislosti s oznámením o zavlečení Michala Kováča
mladšieho do cudziny.“
Druhým je rozhodnutie predsedu vlády Vladimíra Mečiara zverejnené v Zbierke
zákonov pod č. 214/1998 Z.z.:
„...Článok I
Nariaďujem, aby sa nezačínalo, a ak sa začalo, aby sa zastavilo trestné konanie pre
podozrenie z trestných činov, ktoré mali byť spáchané v súvislosti s prípravou a
vykonaním referenda z 23. mája a 24. mája 1997.
Článok II
Nariaďujem, aby sa nezačínalo, a ak sa začalo, aby sa zastavilo trestné konanie pre
podozrenie z trestných činov, ktoré mali byť spáchané v súvislosti s oznámeným
zavlečením Ing. Michala Kováča, narodeného 5. decembra 1961, do cudziny, ku
ktorému malo dôjsť 31. augusta 1995.“
4

PRIESKUM AMNESTIÍ

Je veľmi neobvyklé7, že k prieskumu alebo zrušeniu amnestie alebo milosti
dôjde. Ústavné právo sa zvyčajne zaoberá len vytváraním predpokladov a záruk toho,
Porovnaj MESZÁROŠ L.: Odlišné stanovisko k rozhodnutiu pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veci sp.
zn. PL. ÚS 7/2017 bod 13: „Amnestia a ešte viac milosť sú aktom vládnutia hlavy štátu, ktoré by štandardne nemali
podliehať (súdnemu) prieskumu. No musíme pripustiť, že i pohľad na prerogatívy sa mení; nezabudnime, že ich pôvod
je starší než teória trojdelenia moci a že ani ony nemôžu byť úplné tabu. Mali by slúžiť verejnému dobru a fungovaniu
ústavnosti.“
7

263

že k ich zneužitiu nedôjde. Tento záujem o prevenciu pred zneužitím moci však
naznačuje obavu z toho, že by k nemu dôjsť mohlo. Pre porovnanie v skratke uvádzam
niekoľko prípadov kedy k prieskumu alebo zrušeniu vydaných amnestií došlo
v zahraničí.
4.1 Francúzsko / Nová Kaledónia
Nová Kaledónia je francúzskym zámorským územím. V roku 1987 v Novej
Kaledónii začalo eskalovať napätie pre referendum o nezávislosti Novej Kaledónie.
Nepokoje vyvrcholili v roku 1988 únosom francúzskych policajtov a vojakov.
Francúzsko s cieľom zajatcov oslobodiť vyslalo špeciálnu bojovú skupinu. Táto
skupina bola napadnutá početnejšou silou a výsledkom stretu bolo 21 mŕtvych. Medzi
zabitých patril aj pán Dujardin a traja ďalší neozbrojení policajti. Tieto udalosti
primäli Francúzsko k tomu, aby pripravilo podmienky pre nezávislosť Novej
Kaledónie a prijalo zákon o amnestii, ktorý bol neskôr schválený v Novej Kaledónii
v referende. Predmetom zákona bola abolícia skutkov súvisiacich s udalosťami
v Novej Kaledónii spáchaných pred 20. septembrom 1988. Dôsledkom bolo
znemožnenie pokračovania v trestnom stíhaní proti osobám podozrivým z usmrtenia
pána Dujardina a spol. Príbuzní poškodených sa obrátili na Európsku komisiu pre
ľudské práva8, namietajúc porušenie práva na život a práva na prístup k súdu, ktorých
sa údajne malo Francúzsko dopustiť prijatím vyššie spomenutého zákona. Komisia
podnet označila za neprípustný s odôvodnením, že Francúzsko riešilo hlboký
konflikt a zdôraznením, že štát je oprávnený vydať akýkoľvek amnestijný zákon ak
ho považuje za nevyhnutný s tým, že musí dodržať rovnováhu medzi legitímnymi
záujmami štátu a záujmom jednotlivcov na ochranu ich života a zdravia.9
4.2

Chorvátsko

Zaujímavým je i prípad Marguš vs. Chorvátsko prejednaný pred Európskym
súdom pre ľudské práva.10 Pán Marguš sa mal v roku 1991 údajne dopustiť
niekoľkých trestných činov, ktorých obeťami bolo civilné obyvateľstvo (o. i. skutky
spočívali aj v usmrtení človeka a spôsobenia ťažkej ujmy na zdraví). Proti pánovi
Margušovi bolo vedené trestné konanie a bola na neho podaná obžaloba, o ktorej
rozhodoval krajský súd. Neskôr bol v Chorvátsku prijatý zákon o „všeobecnej
amnestii“. Tento zákon sa vzťahoval na trestné konania zahájené proti osobám
podozrivým zo spáchania rôznych trestných činov v čase agresie a ozbrojeného
konfliktu v Chorvátsku od 17. septembra 1990 do 23. septembra 1996. Amnestia sa
nevzťahovala na skutky najzávažnejším spôsobom porušujúce ľudské práva majúce
charakter vojnových zločinov. Na základe spomenutého zákona krajský súd konanie
v roku 1997 zastavil. Neskôr, v roku 2007 však bola na pána Marguša opäť podaná
Podľa vtedajšieho znenia Dohovoru o ochrane ľudských práva a základných slobôd táto komisia prejednávala
príslušnosť Európskeho súdu pre ľudské práva v u sťažností zaslaných jednotlivcami.
9
Bližšie pozri: Dujardin a ostatní proti Francúzsku. Rozsudok Európskej komisie pre ľudské práva zo dňa 2. 9. 1991,
sťažnosť č. 16734/90. Dostupné na internete: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-85292 .
10
Marguš vs. Chorvátsko. Rozsudok veľkého senátu ESĽP zo dňa 27. mája 2014, sťažnosť č. 4455/10. Dostupné na
internete: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-144276
8
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obžaloba, bol odsúdený a rozsudok bol potvrdený odvolacím súdom. Odvolací súd
konštatoval porušenie medzinárodného práva nakoľko považoval za preukázané,
že pán Marguš mučil a usmrtil niekoľkých civilistov, zaobchádzal s nimi neľudským
spôsobom a nezákonne zaobchádzal s ich majetkom. Týchto skutkov sa pán Marguš
dopustil mimo svojej služby v armáde. Vzhľadom na to súd nenašiel väzbu medzi
týmito skutkami a vojnou podľa požiadaviek zákona o všeobecnej amnestii. Po
vyčerpaní vnútroštátnych opravných prostriedkov (ústavná sťažnosť) sa odsúdený pán
Marguš obrátil so sťažnosťou na Európsky súd pre ľudské práva (ďalej aj ESĽP)
a dôvodil porušenie jeho práva nebyť dva krát súdený za ten istý skutok. Európsky
súd pre ľudské práva sa vo svojom rozsudku vyjadril, že nie je možné vydať
amnestiu na trestné činy, ktoré by zahŕňali mučenie či iné zlé zaobchádzanie ak sa
ich dopustil verejný činiteľ.11 ESĽP vyjadril názor, že je náležité aby štátne orgány
nevzbudili dojem, že sú ochotné takéto skutky netrestať. Súd skonštatoval, že pán
Marguš spáchaním skutkov, za ktoré bol odsúdený zasiahol do práv svojich obetí
podľa čl. 2 a čl. 3 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných
slobôd. Vzhľadom na to orgány činné v trestnom konaní svojim postupom nezasiahli
do práva sťažovateľa a čl. 4 protokolu 7 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských
práva a základných dohôd sa v tomto prípade neuplatní.12
4.3 Peru
V 80.rokoch 20.storočia vypukla v Peru občianska voja. Jej počiatkom bolo
narušenie volieb maskovanými príslušníkmi Komunistickej strany Peru (nazýva sa aj
Svetlý chodník). Vzhľadom na zhoršujúce sa okolnosti vláda vyhlásila núdzový stav
a začala s „protiteroristickým“ bojom proti tejto skupine. Tento boj proti
Komunistickej strane Peru vyústil do nerozlišujúceho násilia na civilnom
obyvateľstve a občianska vojna si vyžiadala približne 70 tisíc obetí. Občiansku vojnu
sa podarilo ukončiť až prezidentovi Albertovi Fujimorimu, ktorý v Peru vládol medzi
rokmi 1990 – 2000. Slovo vládol je v tomto prípade použité zámerne. Alberto
Fujimori totiž v roku 1992 zorganizoval a uskutočnil štátny prevrat, ktorý vyústil do
vytvorenia tzv. Národnej núdzovej vládnej obnovy. Fujimori vládol prostredníctvom
dekrétov. Dekréty deklarovali protiteroristické opatrenia avšak v skutočnosti viedli
k hromadnému zatýkaniu osôb, predovšetkým nenásilných odporcov režimu.
Celkovo bolo zatknutých viac ako 20 tisíc ľudí, z ktorých boli mnohí mučení.13
V roku 1995 presadil prezident Fujimori schválenie dvoch zákonov o amnestii
(Law No 26479 (1995) and Law No 26492 (1995)). Tieto zákony boli zamerané na
11
Podobne sa ESĽP vyjadril aj v prípade Abdülsamet Yaman Proti Turecku. V skratke možno zhrnúť, že udelenie
amnestie páchateľovi, ktorý konal ako úradná osoba nie je prípustné ak by skutok spočíval v mučení či neľudskom
zaobchádzaní. Bližšie pozri: Abdülsamet Yaman Proti Turecku. Rozsudok senátu ESLP zo dňa 2. novembra 2004,
sťaížnosť č. 32446/96. Dostupné na internete: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-67228"]} .
12
Bližšie pozri body 35 a nasl., 126-127 a 139-141 rozsudku spomenutého v poznámke č.7.
13
Bližšie pozri: MALLINDER, L.: The end of amnesty or regional overreach? Interpreting the Erosion of South
America’s Amnesty Laws. International & Comparative Law Quarterly. 2016, vol. 65, s. 654 a BURT, J.: “Guilty as
Charged: The Trial of Former Peruvian President Alberto Fujimori for Human Rights Violations.“ The International
Journal of Transitional Justice 3 (3) : s.384-404 . Dostupné na internete: https://academic.oup.com/ijtj/articleabstract/3/3/384/2888395?redirectedFrom=fulltext .
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zabezpečenie beztrestnosti pre civilistov, policajtov a vojakov za činy spočívajúce
v závažnom porušení ľudských práv, spáchané medzi rokmi 1980-1995.14
Po odhalení mnohých prípadov korupcie a nezákonného podporovania
kolumbijských guerillových skupín Fujimori odcestoval do Japonska kde mu bol
umožnený pobyt na základe občianstva jeho rodičov a vzdal sa funkcie prezidenta
Peru. Japonsko vyhlásilo, že Fujimori je jeho občanom a odmietlo ho vydať.
Medziamerický súd pre ľudské práva (ďalej aj MASĽP)15 v súvislosti
s vyššie spomenutými amnestijnými zákonmi rozhodoval dva krát, a to v prípadoch
Barrios Altos16 a La Cantuta17.
V prípade Barrios Altos išlo o zavraždenie pätnástich civilných osôb a zranenie
ďalších štyroch (skutok sa stal v oblasti zvanej Barrios Altos) v roku 1991. Tieto
skutky vykonalo šesť príslušníkov peruánskej armády domnievajúc sa, že eliminujú
členov Komunistickej strany Peru, ktorý sa na mieste mali údajne stretávať.
K vyšetreniu týchto skutkov nedošlo vzhľadom na to, že sa na ne vzťahovali amnestie
z roku 1995. Ombudsman (Národný ochranca ľudských práv) podal návrh
Medziamerickej komisii pre ľudské práva (ďalej aj MAKĽP)18. Neskôr kauzu
prejednal MASĽP a v roku 2001 vydal rozsudok. Peru uznalo medzinárodnú
zodpovednosť19 čím prispelo k naplneniu princípov vyplývajúcich z Americkej
zmluvy o ľudských právach.20 21 Súd vyslovil, že došlo k porušeniu práva na život,
práva na ľudské zaobchádzanie, práva na spravodlivé konanie pred súdom a práva na
súdnu ochranu. Vydaním takýchto amnestijných zákonov Peru porušilo svoje
medzinárodnoprávne záväzky vyplývajúce z Americkej zmluvy o ľudských
právach a vzhľadom na to nemôžu vyvolať nijaký právny účinok.2223 MASĽP uložil
Peru povinnosť vec riadne vyšetriť, výsledky vyšetrovania zverejniť a potrestať
páchateľov skutkov. Podľa názoru MASĽP sa jedná o protiprávne skutky nakoľko
porušujú nescudziteľné práva uznané medzinárodným právom. Predmetné amnestijné
zákony označil za zjavné sebaamnetsie.24 Druhým prípadom, v ktorom MASĽP
konštatoval povinnosť Peru vyšetriť „amnestované“ skutky bol La Cuntata (2006).25
14
Bližšie pozri: MALLINDER, L.: The end of amnesty or regional overreach? Interpreting the Erosion of South
America’s Amnesty Laws. International & Comparative Law Quarterly. 2016, vol. 65, s. 655.
15
Bližšie pozri: https://www.corteidh.or.cr/index.cfm .
16
Barrios Altos proti Peru, rozsudok senátu MASĽP zo dňa 14. marca 2001. Dostupné na internete:
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_75_ing.pdf .
17
La Cantuta proti Peru, rozsudok senátu MASĽP zo dňa 29. novembra 2006. Dostupné na internete:
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_162_ing.pdf
18
Bližšie pozri: http://www.oas.org/en/iachr/default.asp .
19
Bod 34 rozsudku Barrios Altos.
20
Dostupné na internete: https://en.wikisource.org/wiki/American_Convention_on_Human_Rights .
21
Bod 40 rozsudku Brrios Altos.
22
Tamtiež, bod 39.
23
O priorite záväzkov štátu podľa medzinárodného práva pred jeho vnútroštátnym právom bližšie pozri: KLUČKA
J.: Medzinárodné právo verejné, Bratisloava: IURA EDITION s. 100 a nasl.
24
Body 41 – 44 Barrios Altos proti Peru.
25
La Cantuta proti Peru, rozsudok senátu MASLP zo dňa 29. 11. 2006. Dostupné na internete:
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_162_ing.pdf
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4.4

Argentína

Príbeh (postupného) zrušenia amnestií v Argentíne je odlišný od Peru i keď
jeho začiatok je podobný. V roku 1976 prevzala moc v Argentíne vojenská junta. Jej
predstavitelia obsadili všetky ústredné orgány štátnej moci, vyhlásili výnimočný stav,
rozpustili parlament a miestne orgány verejnej moci. Obdobie medzi rokmi 1976
a 1983 sa nazýva aj „Špinavá vojna“. Vyžiadalo si približne 20 tisíc obetí.26 V snahe
vyhnúť sa trestnému stíhaniu sa v roku 1983 junta cítiac blízkosť demokratických
volieb a výrazných zmien v spoločnosti uchýlila k prijatiu (seba)amnestijného
zákona. Tento zákon sa týkal skutkov vykonaných medzi 25. májom 1976 a 17.
júnom 1983 – obdobím kedy moc vykonávali predstavitelia junty.
Tento amnestijný zákon bol zrušený v decembri 1983 po nástupe nového
prezidenta Raúla Alfonsína k moci. Došlo k mnohým vyšetrovaniam a súdnym
konaniam proti osobám podozrivým zo spáchania trestných činov v období vlády
vojenskej junty. Tento postup vyvolal veľkú nevôľu a nátlak zo strany armády
nakoľko väčšina obvinených bola jej príslušníkmi. Tieto okolnosti postupne vyústili
do prijatia zákona Ley de punto Final v roku 1986. Tento zákon stanovil možnosť
začatia súdneho konania vo veciach trestných činov spáchaných v čase vlády
vojenskej junty na 60 dní odo dňa svojej účinnosti. Účel zákona mala byť vôľa
poskytnúť armádnym dôstojníkom možnosť zúčastniť sa na demokratickej obnove
štátu. Nátlak predstaviteľov armády pokračoval, dochádzalo k vzburám
a nerešpektovaniu súdnych rozhodnutí. V roku 1987 bol prijatý Ley de obediencia
debida. Tento zákon stanovil, že štátny úradníci, vojaci, policajti a príslušníci iných
ozbrojených zborov nie sú trestne zodpovední za skutky spáchané v období vlády
vojenskej junty, a to vzhľadom na to, že konali na základe rozkazov, ktoré boli
povinní uposlúchnuť. 27, 28
Aj po prijatí vyššie spomenutých zákonov dochádzalo k mnohým odhaleniam
skutkov z minulosti. Niektorí predstavitelia vojenského režimu sa k ich spáchaniu
dokonca priznali.29 Výsledkom hromadiacich sa dôkazov a podozrení bolo prijatie
zákona č. 29952, ktorý rušil Ley de Punto Final a Ley de obediencia debida. Ani tento
zákon však neriešil dovtedajšiu situáciu dostatočne. Bolo to tak preto, že Ley de Punto
Final a Ley de obediencia debida boli síce fomálne odstránené zo zbierky zákonov,
čoho dôsledkom bolo to, že bolo možné začínať trestné stíhania v nových prípadoch,
ale tie prípady, ktoré boli v minulosti v dôsledku amnestií uzavreté nebolo možné
opätovne otvoriť. Vzhľadom na to tlak verejnosti pokračoval a vyústil do prijatia

26
KAISER, S.: Postmemories of terror: a new generation copes with the legacy of the "Dirty War" [online]. New
York: Palgrave Macmillan, 2005. Palgrave studies in oral history. Dostupné na internete:
https://www.jstor.org/stable/2634308?seq=1 .
27
O’SHEA, Andreas. Amnesty for Crime in International Law and Practise. Brill: Kluwer Law Iternational, 2002, s.
56-61.
28
Tento zákon sa síce formálne ako amnestijný neoznačuje ale jeho účelom bolo vyvolať rovnaké účinky.
29
Bližšie pozri: ROHT-ARRIAZA, N.: The Developing Jurisprudence on Amnesty. Humans Rights Quarterly. 1998,
vol. 20, s. 858.
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zákona č. 25779 (v roku 2003). Tento zákon vyhlasoval Ley de Punto Final a Ley de
obediencia debida za ničotné.30
Bodku v tomto zamotanom prípade sebaamnestovania urobil až Najvyšší súd
Argentíny. V júni 2005 tento súd rozhodol o odvolaní príslušníka federálnej polície
pána Julia Hectora Simona, ktorý bol obvinený z únosu a mučenia ktorých sa mal
dopustiť v čase vlády vojenskej junty. Pán Simon sa spoliehal na to, že amnestijné
zákony mu umožnia vyhnúť sa trestnému postihu. Súd však priamo aplikoval
medzinárodné právo a vyslovil, že mučenie a nútené zmiznutie sú zločinmi proti
ľudskosti pričom odkázal na už spomínaný prípad Barrios Altos proti Peru. Súd
rozhodol nie len o vine a treste pre pána Simona, ale i o protiústavnosti a ničotnosti
amnestijných zákonov a o súlade zákona č. 25779 s ústavou.
Pre zhrnutie teda možno skonštatovať, že Argentína docielila zrušenie amnestií
prijatím zákona vyhlasujúcim ich za ničotné a následným potvrdením jeho súladu
s ústavou pred právomocným súdom.
4.5

Salvádor

Podobne ako v ostatných prípadoch aj v Salvádore
kritizovaných amnestií občianska vojna. Táto občianska vojna
rokmi 1979 a 1990, mala približne 83 tisíc obetí (75 tisíc
nezvestných). Príslušníci bojujúcich síl ako prostriedok šírenia
vraždenie, mučenie a únosy (nútené zmiznutie).31

viedla k prijatiu
prebiehala medzi
zabitých, 8 tisíc
strachu využívali

S cieľom dosiahnutia mieru Salvádor pristúpil k Americkej zmluve o ľudských
právach (1990) a k mierovej zmluve (Chapultepec Agreement, 1992). Zaviazal sa, že
bude rešpektovať základné ľudské práva a slobody, vyšetrí vybrané trestné činy
spáchané v čase konfliktu (smerujúce proti životu, slobode a telesnej integrite) a v
tejto veci príjme medzinárodnú misiu alebo „komisiu pravdy“.
Komisia pravdy vyšetrovala skutky, o ktorých sa domnievala, že ich celkový
dopad na spoločnosť si vyžaduje aby o nich verejnosť vedela pravdu. Jej správa
(1993) však nemala skutočný dopad na vývoj spoločnosti a demokratizačných
procesov v štáte.32 V roku 1992, teda ešte pred zverejnením správy komisie, bola
prijatá podmienečná amnestia33 týkajúca sa osôb, ktoré spáchali „bežné politické
trestné činy“, iné súvisiace „bežné trestné činy“ a trestné činy, ktoré boli spáchané 20
a viac páchateľmi do 1. januára 1992. Táto amnestia sa nevzťahovala na trestný čin
únosu. Táto amnestia zároveň stanovovala, že sa nevzťahuje na tie osoby, o ktorých
30
Bližšie pozri: MALLINDER, Louise. The end of amnesty or regional overreach? Interpreting the Erosion of South
America’s Amnesty Laws. International & Comparative Law Quarterly. 2016, vol. 65, s. 656.
31
Bližšie pozri: HAJJI, N.: After Repeal of El Salvador’s Amnesty Law: Next Steps in Justice and Accountability.
Texas International Law Journal. 2018, vol. 53, s. 79-81.
32
Bližšie pozri: HAJJI, N.: After Repeal of El Salvador’s Amnesty Law: Next Steps in Justice and Accountability.
Texas International Law Journal. 2018, vol. 53, s.82 a nasl.
33
Dostupné na internete: https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/171117_072936788_ar
chivo_documento_legislativo.pdf .

268

sa komisia domnieva, že páchali závažné trestné činy po 1. januári 1980. Po tom ako
komisia vydala správu parlament prijal ďalšiu amnestiu.34 Táto amnestia sa
vzťahovala na všetky trestné činy spáchané s politickým motívom, teda aj na dovtedy
z amnestií vylúčené trestné činy únosu. Vláda v tom čase vyzvala všetkých k pokroku
dopredu a k zabudnutiu na neľahkú históriu s konštatovaním, že komisia nenaplnila
svoj cieľ.
Tento postup vyústil k tomu, že MASĽP vyslovil nesúlad amnestií
s Americkou zmluvou o ľudských právach.35 Súd skonštatoval neplatnosť amnestií
a nariadil Salvádoru zabezpečiť stav, v ktorom tento zákon nebude viac predstavovať
prekážku pre vyšetrovanie a následné potrestanie páchateľov. Napriek tomu však
Salvádor neplatnosť amnestií odmietal.
V roku 2000 Najvyšší súd štátu Salvádor rozhodoval o ústavnosti amnestijného
zákona a vyslovil, že ho nemožno považovať za protiústavný ako celok s tým, že
protiústavnosť amnestie je potrebné preskúmať v každom prípade osobitne. Tlak
verejnosti a mimovládnych organizácií však pokračoval a v roku 2013 sa podarilo
presadiť opätovné preskúmanie ústavnosti amnestijného zákona. Rozsudok z roku
2016 vyhlásil amnestijný zákon za protiústavný s odôvodnením, že tak ako môže
niekedy amnestia napomôcť pri dosahovaní mieru a pokoja v spoločnosti môže
v inom prípade dosiahnutiu tohto cieľa brániť.36
5

PRÍBEH ZRUŠENIA MEČIAROVÝCH AMNESTIÍ

Po voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 1998 sa mocenské
pozície dovtedajšieho predsedu vlády Vladimíra Mečiara výrazne oslabili a víťazné
politické sily sa rozhodli (okrem iného) Mečiarove amnestie zrušiť vzhľadom na
podozrenie zo zneužitia moci, „samoamnestovanie“. Okrem toho došlo i k zmenám
Ústavy Slovenskej republiky v súvislosti s Mečiarovými amnestiami. Prvou
zmenou bolo prijatie ústavného zákona 9/1999 Z.z.. Tento ústavný zákon zaviedol
pri udeľovaní amnestie prezidentom Slovenskej republiky potrebu kontrasignácie
predsedom vlády alebo príslušným ministrom (čl. 1 bod 10). Ďalším bol ústavný
zákon 90/2001 Z.z., ktorý z právneho poriadku Slovenskej republiky vylúčil možnosť
udeľovať amnestiu formou abolície (čl. 1 bod 55). Zatiaľ poslednou zmenou bolo
prijatie ústavného zákona 71/2017 Z.z. zakladajúceho právomoc Národnej rady
Slovenskej republiky, ktorému budem pozornosť venovať na inom mieste tohto textu.
Prvý pokus o zrušenie Mečiarových amnestií realizoval predseda vlády
Mikuláš Dzurinda. Z pozície „zastupujúceho prezidenta“ (v týchto veciach) vydal 8.
decembra 1998 rozhodnutie č. 375/1998 Z.z.:

Dostupné na internete: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1841.pdf .
Bližšie pozri: Massacres of El Mozote and nearby places v. El Salvador. Rozsudok MASĽP zo dňa 25. 10. 2012.
Dostupné na internete: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_252_ing1.pdf .
36
Bližšie pozri: HAJJI, N.: After Repeal of El Salvador’s Amnesty Law: Next Steps in Justice and Accountability.
Texas International Law Journal. 2018, vol. 53, s. 85 a nasl.
34
35
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„...Článok I
Článok V a článok VI rozhodnutia o amnestii z 3. marca 1998, uverejneného pod
č. 55/1998 Z. z., a článok I a článok II rozhodnutia o amnestii zo 7. júla 1998,
uverejneného pod č. 214/1998 Z. z., sa vypúšťajú.“
Následkom tohto rozhodnutia bolo obnovenie trestných stíhaní voči osobám
podozrivým zo spáchania skutkov, na ktoré sa Mečiarove amnestie vzťahovali.
Jedným s podozrivých bol aj pán Lexa (riaditeľ Slovenskej informačnej služby od
roku 1995 do roku 1998), ktorý bol vzatý do väzby. V súvislosti s rozhodnutím
predsedu vlády Mikuláša Dzurindu podali poslanci Národnej rady Slovenskej
republiky návrh Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej aj ÚSSR) na podanie
výkladu Ústavy SR. ÚSSR výklad podal a skonštatoval, že súčasťou právomoci
udeliť amnestiu nie je aj možnosť už udelenú amnestiu akokoľvek meniť.37
V júli 1999 došlo k prepusteniu pána Lexu z väzby (nakoľko už neexistovala
obava, že by ovplyvňoval dôkazy, svedkov prípadne ďalších obvinených). Pre
úplnosť považujem za vhodné dodať, že pán Lexa v čase keď bol vo väzbe podal tri
ústavné sťažnosti, ktoré boli odmietnuté.38 Pán Lexa sa svojich práv domáhal aj
sťažnosťou pred ESĽP, ktorý skúmal otázku zmeniteľnosti/zrušiteľnosti amnestií
v právnom poriadku SR a vyslovil, že nevidí dôvod spochybňovať výklad podaný
ÚSSR (sp. zn. I. ÚS 30/99).3940
Za osobitne zaujímavú úvahu o možnosti zrušenia Mečiarových amnestií
považujem skúmanie možnosti aplikácie Radbruchovej formuly: „Ak
nespravodlivosť pozitívneho práva dosiahne takú mieru, že pozitívnym právom
zaručená právna istota už nemá voči tejto nespravodlivosti nijakú váhu, v takom
prípade musí nespravodlivé právo ustúpiť spravodlivosti.“41 Ak by sa argumentačne
podarilo presadiť aplikovanie Radbruchovej formuly na Mečiarove amnestie nedošlo
by k ich zrušeniu, ale ku konštatovaniu, že nakoľko nepatria do množiny práva
(vzhľadom na mimoriadne vysokú, až extrémnu mieru nespravodlivosti), a teda na ne
prihliadať nemožno. V týchto myšlienkach však identifikujem dve úskalia. Po prvé,
37
Bližšie pozri: Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 28. júna 1999, sp. zn. I. ÚS 30/99. Ústavný
súd
Slovenskej
republiky.
Dostupné
na
internete:
https://www.ustavnysud.sk/ussrintranetportlet/docDownload/d5b32a71-4fb0-4880-83f4f3ea0cff79ff/K%20amnestii%2C%20právu%20prezidenta%20Slovenskej%20republiky%20ud
eliť%20amnestiu%20a%20možnosti%20zmeny%20amnestie%20vyhlásenej%20v%20Zbierke
%20zákonov%20Slovenskej%20republiky%20I.%20ÚS%2030_99.pdf
38
Uznesenia ÚSSR sp. zn. II. ÚS 69/99, sp. zn. II. ÚS70/99, sp. zn. II. ÚS 80/99. V uznesení sp. zn. II. ÚS 69/99
ÚSSR konštatoval, že právne účinky výkladu vo veci I ÚS 30/99 nastávajú uverejnením, teda ex nunc, a preto nemajú
žiadny vplyv na Mečiarove amnestie.
39
Bližšie pozri: Lexa proti Slovensku. Rozsudok senátu ESĽP zo dňa 23. 9. 2008, sťažnosť. č. 54334/00. Dostupné
na internete: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001- 88531"]}
40
V rozhodnutí spomenutom v pozn. 37 ESĽP okrem iného vyslovil: „ESĽP už skôr vyslovil, že ak je úradná osoba
obvinená z trestných činov zahŕňajúcich mučenie alebo neľudské zaobchádzanie, je veľmi dôležité, aby nedošlo
k premlčaniu trestného stíhania alebo trestu, udelenie amnestie byť nemalo byť prípustné. Rovnaký záver možno
implikovať i z medzinárodného práva verejného a praxe.“(bod 139) (vlastný preklad autora).
41
Bližšie pozri: BRÖSTL, A.: Frontisterion, Bratislava: Kalligram, 2009, s. 279 a nasl.
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Radbruchova formula je odpoveďou na otázku Čo je právo? Nie je však odpoveďou
jedinou a právnych pozitivistov nepresvedčí. Táto argumentácia nedokáže uspokojiť
veľkú časť (odbornej) verejnosti nakoľko sa opiera o špekulatívne argumenty
„prirodzeného práva“ a o pojem spravodlivosti, ktorého kritériá volí každý človek
odlišne. Po druhé, nepochybujem o tom, že Mečiarove amnestie nepredstavujú tak
neznesiteľnú mieru nespravodlivosti, že by pri nej právna istota nemala nijakú váhu.
Samozrejme, Mečiarove amnestie sú nespravodlivé. Je to tak preto, že inštitút abolície
v sebe vždy nesie nespravodlivosť. Násilné zmiznutie a dokonca ani smrť jedného
človeka nepovažujem za taký zásah do spravodlivosti, ktorý si žiada obetu právnej
istoty.
V Slovenskej republike existovali snahy o zrušenie Mečiarových amnestií
prakticky odo dňa ich vyhlásenia. Tieto snahy reprezentovali niektorí politici
i niektorí odborníci z oblasti práva.42 Celkovo došlo k desiatim pokusom o zrušenie
Mečiarových amnestií prijatím ústavného zákona. Vo volebnom období 1998 - 2002
sa o návrhoch smerujúcich k zrušeniu amnestií hlasovalo 3 krát, 2002-2006 1 krát,
2006 – 2010 2 krát, 2010 – 2012 1 krát, 2012-2016 1 krát, 2016 – 2020 2 krát (plus 1
pozmeňujúci návrh).
Tieto snahy postupne získali dostatočnú politickú podporu a vyústili do prijatia
Ústavného zákona 71/2017 Z.z., na ktorého základe bolo prijaté Uznesenie NRSR
74/2017 Z.z. a následného prieskumu tohto uznesenia ÚS PL. ÚS 7/2017. Nakoľko
ÚSSR konštatoval súlad uznesenia s Ústavou SR boli týmto spôsobom Mečiarove
amnestie zrušené.
6

KRITIKA ROZHODNUTÍ

Pre úplnosť v krátkosti zhrniem niektoré možnosti kritiky rozhodnutí ÚS I. ÚS
30/99 a PL. ÚS 7/2017.
Ad I. ÚS 30/99:
1.

ÚS rozhodoval o výklade Ústavy SR, ktorý je možný iba v prípade ak je vec
sporná. V tejto veci sa ÚS už predtým vyslovil: „Jednou zo zákonných
podmienok prijatia každého návrhu na podanie výkladu ústavného zákona je
preukázanie existencie sporu ohľadom výkladu jeho jednotlivých ustanovení
(článkov) medzi jeho účastníkmi.“43 Je však otázne či existoval spor medzi
skupinou poslancov NRSR a predsedom vlády. "Účelom výkladu ústavného
zákona je skutočnosť, že navrhovateľ sa domáha správneho používania svojho
subjektívneho práva či subjektívnej povinnosti v tomto ústavnom zákone
upravenom. Výklad o uplatňovanie práv iných subjektov ako tých, ktorým sú
práva a povinnosti ústavným zákonom priznané, by odporovalo účelu

Pozri napríklad: https://dennikn.sk/669745/vyhlasenie-pravnikov-k-moznosti-zrusenia-meciarovych-amnestiiustavnym-zakonom/ .
43
I. ÚS 7/99.
42
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2.

3.

4.

podávania výkladu ústavných zákonov podľa čl. 128 ústavy."44 Nie je
jednoduché pochopiť správneho používania akého svojho práva alebo
povinnosti
sa
skupina
poslancov
NRSR
domáhala.
O tomto „spore“ ÚS navyše už rozhodoval a návrh zamietol – I. ÚS 7/99:
„Ústavný súd pri predbežnom prerokovaní posúdil návrh (I. návrh) skupiny
poslancov NR SR… avšak existenciu právne relevantného sporu medzi
navrhovateľom, t. j. skupinou poslancov NR SR, a odporcom, t. j. predsedom
vlády vykonávajúcim ústavné právomoci prezidenta SR, nezistil... Označené
rozhodnutie odporcu o amnestii v tomto prípade nedokazuje existenciu právne
relevantného sporu o výklad ústavného zákona, ak je vec sporná medzi
navrhovateľom a odporcom, keďže sa nedotýka ani výkladu a ani spôsobu
uplatňovania žiadneho z ústavných ustanovení upravujúcich tak postavenie,
ako aj právomoci navrhovateľa.“
Kritike možno podrobiť i náznak spätnej účinnosti výkladu Ústavy SR
podaného ÚS. Mnohé texty sa venujú možnosti spätného pôsobenia výkladov
podaných ústavnými súdmi, pre krátkosť však uvádzam len niektoré
rozhodnutia ÚS, ktoré naznačujú, že v čase prijatia I. ÚS 30/99 bolo prijímanou
doktrínou to, že výklad Ústavy nemôže platiť skôr než bol ÚS vyhlásený – napr.
I. ÚS60/98, II. ÚS 69/99 („Ústava SR ani nijaký právny predpis neumožňuje,
aby výklad ústavy podaný Ústavným súdom podľa čl. 128 ods. 1 ústavy pôsobil
spätne v čase pred uverejnením výkladu Ústavy SR, či dokonca pred jej
podaním Ústavným súdom SR.").
Predmetné rozhodnutie sa v dostatočnej miere nezaoberalo ani
predchádzajúcou judikatúrou ÚS v oblasti amnestií. Predovšetkým mám na
mysli uznesenie I. ÚS 61/96, v ktorom ÚS konštatuje: „... jediné ustanovenie
Ústavy limitujúce výkon všetkých ústavných právomocí prezidenta Slovenskej
republiky je obsiahnuté v sľube, ktorý skladá pred Národnou radou Slovenskej
republiky a v ktorom sa zaväzuje, že svoje povinnosti bude vykonávať v záujme
občanov a zachovávať a obhajovať Ústavu a ostatné zákony.“
ÚS označil rozhodnutie 375/1998 Z.z. za paakt. Možno to vyvodiť z poslednej
vedy odôvodnenia: „Ústavný súd prostredníctvom výkladu čl. 102 ods. 1 písm.
i) ústavy zaujal stanovisko, že žiadne rozhodnutie, ktorým prezident Slovenskej
republiky podľa trestnoprávnych hľadísk zhoršuje postavenie osôb, ktoré
nadobudli udelením amnestie, sa nemôže opierať o oprávnenie, vyplývajúce
z uvedeného článku ústavy.“ Ak totiž rozhodnutie predsedu vlády nemá ako
paakt žiadne právne účinky tak spor ohľadom výkladu Ústavy vzniknúť
nemohol a návrh nemal byť prijatý na ďalšie konanie.

Ad PL. ÚS 7/2017:
Nález ÚS vznikol ako dôsledok pomerne zvláštneho ad hoc Ústavného zákona
71/2017 Z.z., predovšetkým čo sa týka pokusu o riešenie niektorých problémov
v prechodných a záverečných ustanoveniach.45 Tento nález (prvý svojho druhu) je
I. ÚS 129/93.
Možno predpokladať, že spory o retroaktivitu budú prebiehať ešte dlhú dobu na vnútroštátnych i medzinárodných
súdoch. Bližšie pozri: HODÁS M.: Ústava Slovenskej republiky v dialógu s okolitým svetom... alebo

44
45
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špecifický okrem iného aj tým, že konanie začalo bez návrhu. Takáto dikcia Ústavy
stavia ÚS do úlohy inšpektora ústavnosti, nakoľko má preveriť potenciálnu
neústavnosť, ktorú však nikto nenamieta a je tak čisto na sudcoch ÚS ako k problému
pristúpia a či nájdu prípadnú protiústavnosť. Táto práca obvykle spočíva na
navrhovateľoch... Túto situáciu nezmenili ani tri amnestiami priamo dotknuté osoby,
ktoré sa domáhali toho, aby im bolo priznané postavenie vedľajšieho účastníka
konania. Plénum sa s ich podaniami a návrhmi vysporiadalo konštatovaním, že nie sú
účastníkmi konania.
Nález ÚS je mimoriadne široký a je k nemu pripojených niekoľko odlišných
a doplňujúcich stanovísk. Napriek tomu (alebo práve kvôli tomu) je nesmierne
náročné zistiť aké dôvody skutočne viedli ÚS k tomu, že nevyslovil nesúlad
s Ústavou. Pravdepodobne je to tak preto, že žiadna myšlienková cesta vedúca
k potenciálnemu nesúladu preskúmavaného uznesenia nezískala podporu väčšiny
pléna...
Jednou zo zvláštností nálezu je ako veľmi sa zaoberá skutkami a celým
vývojom kauzy Mečiarových amnestií. Vzhľadom na to má aj pozorný čitateľ ťažkosti
sledovať nadväznosť myšlienok odôvodnenia, nakoľko asi len 20% textu sa venuje
právnej analýze ústavnosti uznesenia. Väčšina textu je venovaná morálnym
a hodnotovým úvahám, posudzovaniu rôznych súvislostí a historických faktov (?),...
ÚS nakoniec (v záverečnej poznámke) konštatuje, že na otázky, ktoré boli predmetom
konania môžu byť aj iné názory.
Ako objekt kritiky môžu slúžiť niektoré časti odôvodnenia:
- str. 100: „Na základe tejto novej ústavnej situácie je pre rozhodovanie
ústavného súdu podstatný právny záver, v zmysle ktorého nadobudnutím účinnosti
ostatnej novelizácie ústavy de facto strácajú právnu relevanciu právne názory (sú
prekonané) vyslovené v doterajšej judikatúre ústavného súdu k nezrušiteľnosti už
vyhlásenej amnestie alebo milosti...“
- str. 105: „... Na tomto základe ústavný súd považuje za žiaduce zdôrazniť,
že ústavodarcom vykonaná novelizácia základného zákona sa (aj vzhľadom na
ústavou taxatívne vymedzený okruh jeho ústavných právomocí) vymyká jeho
ústavnému prieskumu.“ Uvedené, spolu s predchádzajúcim, naznačuje možnosť, že
kedykoľvek v prípade nespokojnosti Národnej rady Slovenskej republiky
s rozhodnutím ÚS môže Národná rada prijať ústavný zákon a toto rozhodnutie
prekonať...46
- str. 136: „Ústavný súd nie je v aktuálnom zložení spôsobilý prikloniť sa
väčšinovo (nadpolovičnou väčšinou všetkých sudcov) ani k jednému z uvedených
právnych názorov o právnych účinkoch aboličných rozhodnutí o amnestii alebo
milosti.“ Je prekvapením, že ÚS nevyužil možnosť popasovať sa s touto otázkou.
o viacúrovňovom konštitucionalizme, In: PETRANSKÁ ROLKOVÁ N.: Ústava Slovenskej republiky a jej
dvadsaťpäť rokov, Bratislava: Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, 2017, s. 39.
46
Týmto by boli výrazne ohrozené podstatné náležitosti demokratického a právneho štátu. Alebo je už azda tento
názor (opäť) prekonaný nálezom PL. ÚS 21/2014?
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Vzhľadom na to však neostáva nič iné než pripomenúť, že v prípade nejasností (a to
aj pri výklade právnej normy) je potrebné postupovať v prospech obvineného.
ÚS sa nedostatočne vysporiadal aj s problematikou legitímnych očakávaní.
Páchatelia amnestovaných skutkov totiž nadobúdajú legitímne očakávanie
momentom publikovania amnestie v Zbierke zákonov. Práve to je podstatou
amnestie. Aj vzhľadom na to je argumentácia ÚS v diskusii o právnej istote
spochybniteľná.
Ďalším z problémov, ktorými nález stráca na presvedčivosti je nadmerné
použitie ťažko uchopiteľných a pomerne neurčitých slovných konštrukcií nevlastných
právnemu textu napr. „... na základe všeobecne známych skutočností...“, „...na
základe všeobecne dostupných informácií...“, „... sa dá reálne predpokladať...“.
Nezrušenie Mečiarových amnestií by viedlo k obavám z opätovného zneužitia
inštitútu abolície (i keď dnes nie je súčasťou právneho poriadku SR). Zrušenie
Mečiarových amnestií vedie k obavám zo zrušenia nie len akejkoľvek ďalšej amnestie
ale aj akéhokoľvek iného rozhodnutia. Princíp právnej istoty dostal tvrdú ranu práve
preto, že ÚS sa s odôvodnením dostatočne nevysporiadal.
7

INÉ MOŽNOSTI?

Ako naznačuje názov tohto príspevku domnievam sa, že k problematike
„zrušenia“ Mečiarových amnestií bolo možné pristúpiť aj iným spôsobom. Mečiarove
amnestie boli zneužitím moci.47 Predseda vlády Vladimír Mečiar sa pri ich vydaní
dopustil excesu spočívajúceho v nesprávnom uvážení. Vada uváženia spočívala
v nesprávnom vyhodnotení miery rozhodovacej slobody.48 Napriek tomu, že text
Ústavy SR explicitne nespomínal obmedzenia právomoci v oblasti rozhodovania
o abolícii možno argumentovať v prospech takéhoto záveru.
Je potrebné zdôrazniť, že zneužitie moci je aktom vôle. Diskrečná právomoc
je viazaná na verejný záujem, nie na vlastný.49 Prijatím Mečiarových amnestií nebol
sledovaný účel, na ktorý bola možnosť abolície zahrnutá do právneho poriadku
Slovenskej republiky. Zároveň nedošlo k optimálnemu vyváženiu medzi verejným
záujmom50 a zásahom do práv a slobôd poškodených. Mám za to, že už zjavný omyl

47
Slovo „moc“ používam zámerne. Slovné spojenie „zneužitie právomoci“ totiž môže byť chápané aj ako oxymoron.
Právomoc buď daná je, alebo nie je.
48
Bližšie pozri: TICHÝ L.: Zneužití práva – základní kategorie, In: TICHÝ L., MASLOWSKI, S., TROUP T. (eds.):
Zneužití práva, Praha: Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 2016 s. 29.
49
Bližšie pozri: POMAHAČ R.: Lze se (ve správním právu) spoléhat na zákaz zneužití práva? Praha: Centrum právní
komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 2016, s. 47 a nasl.
50
Resp. tým, čo za verejný záujem označil Vladimír Mečiar.
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pri využívaní diskrečnej právomoci postačuje na to, aby bolo takéto rozhodnutie
možné považovať za protiprávne.5152
Vzhľadom na to, že Ústava SR explicitne nestanovovala obmedzenia pri
rozhodovaní o abolícii jedná sa o súperenie jazykového a teleologického výkladu.53
V tomto prípade možno úvahu o vylúčení možnosti prijatia takejto abolície označiť
za teleologickú redukciu.54
Ak by sme pripustili neobmedzenú možnosť abolovať akékoľvek skutky
popreli by sme princípy, na ktorých Ústava Slovenskej republiky stojí. Ako
akademický príklad nech poslúži nasledujúca úvaha. Ústava SR hovorí, že Slovenská
republika je demokratický a právny štát. V takom štáte však nutno vylúčiť možnosť
abolície akýchkoľvek skutkov, nakoľko by viedla k reálnemu znefunkčneniu deľby
moci a zároveň k možnosti neobmedzenej vlády pomocou skupiny ozbrojených
pomáhačov. Takáto realita by okrem iného viedla k úplnej ignorácii princípu legality.
Ten, kto by mal moc by mohol všetko, ostatní by museli všetko čo ich z rozmaru
prinúti urobiť. Potrebnú dokumentáciu (abolíciu) vybaví...55 Takýto argument ad
absurdum ukazuje, že o obmedzení abolície pomocou teleologického výkladu je
potrebné uvažovať. Diskrečná právomoc je a musí byť obmedzená prípadným
zneužitím.56
V prípade Mečiarových amnestií došlo k zneužitiu moci vylúčením záväzného
pravidla (potrestania páchateľov) spôsobom, ktorý text právnej normy nevylučuje.
Zneužitie moci tu spočíva v tom, že predseda vlády sa navonok správal podľa práva,
avšak tak, že úmyselne dosiahol taký výsledok, ktorý účel právnej normy
nepredpokladal, a ktorý je nežiaduci. Aj v prípade, že abolícia neodporuje textu
Ústavy SR je nevyhnutné posudzovať ju v kontexte ostatných noriem, a to najmä ak
sleduje účel, ktorý nie je účelom Ústavy SR.
51
Bližšie pozri: POMAHAČ R.: Lze se (ve správním právu) spoléhat na zákaz zneužití práva? Praha: Centrum právní
komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 2016, s. 51.
52
Uvedomujem si, že takáto argumentácia podstatne narúša princíp predpokladu správnosti právnych aktov a dala by
sa použiť skôr v argumentácii pred súdom. V tomto prípade by sa však nejednalo o nerešpektovanie rozhodnutia
jednotlivcom, ale štátnym orgánom. Orgány činné v trestnom konaní by museli dokázať presvedčiť súdy o náležitosti
ich postupu a správnosti argumentácie.
53
Bližšie pozri: VRIEZEN, Vera. Amnesty justified? The need for a case by case approach in the interests of human
rights. Tilburg: Wolf Legal Publishers, 2011, s. 42.
54
Teleologická redukcia je postup pri dotváraní práva, pri ktorom určitý skutkový stav možno zaradiť do jadra pojmu,
ktorý normatívny právny akt používa, ale napriek tomu na tento skutkový stav a pre výklad práva s ním súvisiaci
nebudeme (na základe teleologickej redukcie) využívať ustanovenia tohto normatívneho právneho aktu, nakoľko
rozsah právnej normy je širší ako jej účel, a tento konkrétny skutkový stav síce zapadá do rozsahu právnej normy, ale
je mimo je účelu. Rozdiel medzi teleologickou redukciou a reštriktívnym výkladom práva spočíva v tom, že
reštriktívny výklad práva odstraňuje sémantické nejasnosti vyplývajúce z relatívnej neurčitosti jazyka, naproti tomu
teleologická redukcia zasahuje do významovo nespornej časti pojmu. Bližšie pozri: MELZER F.: Metodologie
nalézání práva, Praha: C.H.Beck, 2010, s. 248.
55
Načo si vôbec komplikovať situáciu právnym štátom? Nestačilo by vrátiť sa k prezieravosti Dumasovho kardinála
Richelieu? – „To, čo nositeľ tohto listu urobil a urobí, deje sa na môj rozkaz a pre blaho štátu.“ DUMAS A.: Traja
mušketieri II, s. 133, dostupné na internete: https://pdfknihy.maxzone.eu/books/dumas/tri_musketyri_II-dumas.pdf .
56
Bližšie pozri:BLANCQUET M.: Závěrečné hodnocení příspěvků In: TICHÝ L., MASLOWSKi, S., TROUP T.
(eds.): Zneužití práva, Praha: Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 2016,
s.277.
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Na to, aby bolo možné označiť Mečiarove amnestie za súladné s právom by
bolo nevyhnutné sledovanie (aspoň nejakého) verejného záujmu. Nakoľko v čase ich
prijatia nehrozilo žiadne mimoriadne nebezpečenstvo v podobe občianskej vojny,
vzbury, rabovania skladov a pod. nevidím žiaden verejný záujem, ktorý by mohol byť
ich prijatím objektívne sledovaný. Práve naopak, zodpovedný predstavitelia štátnej
moci by vyvinuli všetko úsilie potrebné k objasneniu abolovaných skutkov
a postaveniu ich páchateľov pred spravodlivý súd (a to aj v záujme predchádzania
podobných udalostí). V čase vydania Mečiarových amnestií si predseda vlády musel
uvedomovať, že existuje podozrenie, že sa na spáchaní predmetných skutkov
podieľali príslušníci Slovenskej informačnej služby. Vyvrátiť takéto podozrenie je
možné len prostredníctvom nezávislého vyšetrovania. Takýto postup je vo verejnom
záujme a môže prispieť k odstráneniu spoločensko-politického napätia. Okrem
uvedeného platí i to, že riaditeľ Slovenskej informačnej služby bol predsedovi vlády
funkčne podriadený. Vzhľadom na to mal predseda vlády možnosti ako zistiť
informácie o tom, či sa na skutkoch Slovenská informačná služba podieľala alebo nie.
Ak nie, tak niet legitímneho dôvodu (účelu) pre abolíciu (štátom páchané násilie
v rozpore s princípom legality)... Ak áno, tak niet legitímneho dôvodu pre abolíciu
(samoamnestiu). V demokratických právnych štátoch je možné predpokladať, že
občania očakávajú spôsob výkonu verejnej moci (teda i výkonu funkcie predsedu
vlády) v (aspoň nejakom) verejnom záujme (záujme občanov) a bez zneužívania moci
s cieľom zakrytia trestných činov, z ktorých by mali byť dôvodne podozrivé úradné
osoby. Okrem toho, že trestná činnosť úradných osôb je v rozpore s princípom legality
jedná sa i o výkon moci proti ľudu. Takýto výkon smeruje aj k tomu, že jednotlivci sa
stávajú objektmi moci a strácajú ľudskú dôstojnosť. Vzhľadom na to je potrebné
vylúčiť možnosť pripustenia vyňatia úradných osôb spod trestnej zodpovednosti.
Okrem uvedeného je potrebné zvážiť aj argument, že nikto by (v právnom štáte) nemal
byť sudcom vo vlastnej veci. V prípade samooamnestie formou abolície tomu tak
prakticky je, nakoľko je ingerencia súdnej moci vylúčená a abolícia zabraňuje aj
vyšetreniu okolností skutkov. Možno skonštatovať, že proklamované ciele
Mečiarových amnestií „k dosiahnutiu občianskeho zmieru“ a „(odstránenie)
možných zdrojov napätia v spoločnosti“ naplnené neboli a ako vyplýva
z predchádzajúceho textu ani byť nemohli.
Vzhľadom na uvedené mám za to, že o Mečiarových amnestiách nie je vôbec
vhodné uvažovať ako o právnych aktoch. Jednalo sa len o domnelý výkon právomoci
a náležité je ich označenie ako nulitných právnych aktov. Samozrejme, úloha
orgánov činných v trestnom konaní pri presviedčaní súdov o nulite Mečiarových
amnestií by bola mimoriadne náročná. Nakoľko sa tak však nestalo v správnom čase
karta sa obracia. Pohľad poskytnutý v tomto článku by mohol byť použitý i na
obhajobu páchateľov (pôvodne) abolovaných skutkov a mohol by vyústiť i do ich
vyhnutiu sa trestu (berúc do úvahy plynutie času).
Na tieto „akty“ by sa prihliadať vôbec nemalo. Je to tak bez potreby osobitného
konštatovania „kompetentným“ orgánom. Ostatne, ktorý orgán by bol o tej veci
právom povolaný rozhodovať? Nakoľko nie je stanovené nič iné je týmto orgánom
súd. A súd by v prípade prijatia teórie o nulitnosti Mečiarových amnestií v trestnom
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konaní rozhodoval (prokurátor by ho musel presvedčiť o náležitosti svojej
argumentácie o nulitnosti, inak by musel na amnestiu prihliadnuť). V tejto veci je
zaujímavé i Odlišné stanovisko sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej k odôvodneniu
nálezu ÚSSR PL. ÚS 7/2017: „...mohla byť pri rozhodovaní národnej rady, aj to len
z dôvodu právnej istoty použitá len konštrukcia autoritatívneho vyslovenia
bezprávnosti relevantných rozhodnutí s účinkami ex tunc, a nie ich zrušenie.“ (str.11).
ZÁVER
Identifikácia Mečiarových amnestií ako paaktu – ničotného právneho aktu
nespôsobilého vyvolať právne účinky by umožnila na ne neprihliadať. Takýto stav by
bol obdobný ako stav, ktorý by nastal presadením aplikácie Radbruchovej formuly.
Viedla by k nemu však odlišná myšlienková cesta. Tou cestou je nedostatok
právomoci na vydanie Mečiarových amnestií. Ktorý štátny orgán mal právomoc ich
vydať? Žiadny. Toto riešenie považujem za vhodnejšie ako aplikáciu Radbruchovej
formuly, nakoľko umožňuje vyhnúť sa problematickému pojmu spravodlivosti.
Zároveň ho považujem za vhodnejšie ako použité riešenie zahŕňajúce niekoľko konaní
pred ÚSSR, niekoľko zmien Ústavy SR a mnoho rokov trvajúce snahy o nájdenie
politickej podpory pre toto riešenie. Použité riešenie so sebou prinieslo i zásahy do
deľby moci v podobe oslabenia možností prezidenta udeľovať amnestie a úplného
vypustenia abolície z právneho poriadku Slovenskej republiky. Domnievam sa, že
abolícia by mala byť súčasťou právnych poriadkov a obávam sa, že budúcnosť moju
domnienku potvrdí...
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Zásah do súkromia a náhrada ujmy v prípade smrteľného
pracovného úrazu - aplikačné problémy
Privacy violation and compensation in a case of fatal accident
at work - application problems
JUDr. Martin Križan, PhD.

Abstrakt
Smrť človeka vyvoláva u pozostalých množstvo negatívnych následkov, osobitne ak
ide o smrť predčasnú, neočakávanú a zavinenú inou osobou. Hoci následky v rovine
súkromného života nemožno ekonomicky vyčísliť, aplikačná prax sa potrebuje s touto
úlohou popasovať a vytvoriť spravodlivý, predvídateľný a morálny rámec náhrady
nemajetkovej ujmy. Tento príspevok, inšpirovaný konkrétnym súdnym sporom,
pojednáva o problémoch, s ktorými sa možno stretnúť v aplikačnej praxi.
Kľúčové slová:
nemajetková ujma, pracovný úraz, zásah do súkromia, jednorazové odškodnenie,
peňažné zadosťučinenie
Abstract
The death of a person causes many negative consequences for the relatives, especially
when it comes to premature, unexpected and culpable death. Although the
consequences at the level of private life cannot be economically quantified, law
practice needs to tackle this task and create a fair, predictable and moral framework
for non-material damage compensation. This paper, inspired by a specific lawsuit,
discusses issues that may arise in law practice.
Key words:
non-proprietary loss, accident at work, privacy violation, one-off compensation,
relutary satisfaction
ÚVOD
Ako zrejme naznačuje už samotný názov príspevku, bezprostredným podnetom
pre jeho napísanie sú praktické skúsenosti nadobudnuté z aplikačnej praxe pri
zastupovaní klientov, čeliacich nárokom na náhradu nemajetkovej ujmy spôsobenej
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smrťou osoby, ktorú žalobcovia vnímali ako blízku, pričom k usmrteniu osoby došlo
pri plnení pracovných úloh, t.j. pri pracovnom úraze. Pre účely tohto príspevku
okolnosti, za ktorých sa pracovný úraz stal, nebudú podstatné a budem vychádzať
z predpokladu pozitívneho preukázania zodpovednosti zamestnávateľa za smrť
zamestnanca.
Základným poznatkom je záver, že súčasná právna úprava je nedokonalá
a nejednoznačná, pričom stav právnej zmätočnosti významne umocňuje aj nejednotná
súdna prax. Výsledkom uvedeného je to, že strany sporu, prostredníctvom svojich
právnych zástupcov, sú vedené do súdneho sporu, v ktorom používajú vopred
predvídateľnú argumentáciu a súdy sa tak v každom prípade zaoberajú
skutočnosťami, ktorými by sa v prípade jednoznačnej právnej úpravy nemuseli vôbec
zaoberať. Aký by to malo vplyv na hospodárnosť a rýchlosť konania netreba osobitne
zdôrazňovať.
Súčasná právna úprava totiž stranám a súdom prenecháva až príliš veľký
priestor na vyplnenie legislatívnych medzier, ktorých je viac ako by bolo vhodné či
žiaduce, obzvlášť pokiaľ je ambíciou právneho štátu vytvoriť predvídateľné právne
prostredie s jasne stanovenými hranicami.
Otázka zásahu do súkromného života pozostalých vyvolaného smrťou im
blízkej osoby, za ktorú právne zodpovedá iná osoba, je nepochybne mimoriadne
citlivou otázkou, a to morálne aj právne. O to skôr považujem za potrebné vytvoriť
právne mechanizmy, ktoré jasne vymedzia (i) okruh aktívne vecne legitimovaných
osôb, (ii) nároky vznikajúce pri usmrtení blízkej osoby a (iii) peňažné limity náhrady
nemajetkovej ujmy. Bez jednoznačnej právnej úpravy budú totiž pozostalí
a zamestnávatelia (pre potreby tohto príspevku ako pasívne vecne legitimované
osoby) vystavovaní (ľudsky) nepríjemným súdnym sporom, naviac s neistým
a nepredvídateľným právnym záverom pre jednu či druhú stranu.
Považujem za potrebné zdôrazniť, že dnes už nie je sporné, či pri zavinenom
usmrtení osoby (najčastejšie pri dopravnej nehode, menej často pri pracovnom úraze,
násilnom trestnom čine či zanedbaní lekárskej starostlivosti) dochádza na strane
pozostalých osôb k zásahu do ich súkromného života/súkromia podľa § 11 OZ. K tejto
otázke sa medzičasom vytvorila už pomerne bohatá judikatúra a odpoveď je
jednoznačná – smrť blízkeho človeka, zavinená inou osobou, zasahuje do súkromného
života pozostalých osôb a týmto osobám, podľa skutkových okolnosti konkrétneho
prípadu, vznikne alebo môže vzniknúť nárok na náhradu nemajetkovej ujmy v
peniazoch. Predmetom tejto úvahy teda nie je otázka či taký nárok vzniká, ale akému
okruhu osôb vzniká, či je možné vzniknuté nároky kvantifikovať a pod. Pre úplnosť
považujem za potrebné zdôrazniť, že predmetom tohto príspevku nie sú ani (dobre
známe) polemiky o interpretačných rozdieloch medzi pojmami ujma a škoda,
o rozšírení pojmu škoda aj o nároky nemajetkového charakteru či o nesystematickom
zaradení právneho základu tohto nároku medzi tzv. osobnostné práva a nie medzi
nároky obligačného charakteru.
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Právna regulácia nárokov vznikajúcich pri usmrtení zamestnanca pri
pracovnom úraze vykazuje určité špecifiká, najpodstatnejším z nich je výrazný presah
a aplikabilita verejnoprávneho predpisu regulujúceho sociálne poistenie (zákon č.
461/2003 Z.z. o sociálnom poistení). Táto skutočnosť napomáha dokresľovať veľmi
mätúci obraz zodpovednostnej právnej úpravy v právnom poriadku SR.
Otázky, ktoré sa dnes všeobecne považujú za problematické, je možné
formulovať nasledovne:
Umožňuje súčasná právna úprava uplatňovať nárok na náhradu nemajetkovej
ujmy z dôvodu zásahu do súkromia (súkromného života) podľa §11 Občianskeho
zákonníka aj pri pracovnom úraze? Konzumuje jednorazové odškodnenie podľa § 94
zákona o sociálnom poistení súkromnoprávne nároky na náhradu nemajetkovej ujmy
podľa § 11 a § 13 ods. 2 Občianskeho zákonníka? Akému okruhu osôb priznáva
právny poriadok aktívnu vecnú legitimáciu na uplatňovania nároku na náhradu
nemajetkovej ujmy spôsobenej zásahom do súkromného života? Limituje platné
právo hornú (maximálnu) hranicu náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch?
1

NÁROKY SEKUNDÁRNYCH OBETÍ

V roku 2018 bolo registrovaných celkovo 9 080 pracovných úrazov, z toho 38
s následkom smrti. V roku 2017 bolo registrovaných celkovo 9328 úrazov, z toho 41
so smrteľnými následkami.1 Dáta za rok 2019 síce chýbajú, no štatistické údaje
z ostatných rokov naznačujú, že v priemere môže usmrtenie zamestnanca pri
pracovnom úraze, za ktoré bude v konkrétnom prípade zodpovedať zamestnávateľ,
vygenerovať cca 30 - 40 sporov o náhradu nemajetkovej ujmy ročne. V porovnaní
s prípadmi, ktoré v praxi vyvolávajú väčší počet súdnych sporov o náhradu
nemajetkovej ujmy (dopravné nehody s následkom smrti, ktorých podľa oficiálnych
štatistických úradov v roku 2019 spolu 245 prípadov, v roku 2018 spolu 229, roky
predtým vyššie priemerné hodnoty, čiže 5 až 6x väčší počet), to predstavuje síce
menšiu skupinu prípadov, no nie ojedinelú.
Prvá parciálna otázka je najzásadnejšia a determinuje odpovede na ďalšie
otázky (resp. samotnú potrebu vôbec odpovedať na položené otázky). V aplikačnej
praxi je totiž možné sa stretnúť s názormi, podľa ktorých je vo vzťahu k smrteľným
pracovným úrazom vytvorený osobitný režim „odškodňovania“ príbuzných obetí
pracovných úrazov (tzv. sekundárne obete) a uplatňovanie všeobecných nárokov je
preto vylúčené; inými slovami to znamená, že osobitné nároky, vyplývajúce
z osobitnej právnej úpravy, konzumujú možné všeobecné nároky, vyplývajúce z § 11
Občianskeho zákonníka.
Uvedený názor je založený na téze, že v pracovnoprávnych vzťahoch priznáva
Zákonník práce, v spojení so zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení,
konkrétnym osobám osobitný
nárok vyplácaný z úrazového poistenia
1

Údaje sú dostupné na webovej stránke Národného inšpektorátu práce
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zamestnávateľa, tzv. jednorazové odškodnenie. Podľa § 94 zákona o sociálnom
poistení majú manžel/manželka a nezaopatrené dieťa poškodeného, ktorý zomrel v
dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, nárok na jednorazové
odškodnenie (ods. 1), a to vo výške 730-násobku denného vymeriavacieho základu,
najviac 46 485,40 eura vo vzťahu k manželovi/manželke (ods. 2), a vo vzťahu ku
každému nezaopatrenému dieťaťu je to polovica sumy jednorazového odškodnenia
manžela/manželky poškodeného, najviac 46 485,40 eura (ods. 3). Vo vzťahu
k právnej povahe tohto plnenia bol judikovaný záver, že toto odškodnenie, i keď je
limitované, „nie je nič iné ako náhrada nemajetkovej ujmy, poskytovaná z úrazového
poistenia“ (pozri rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6MCdo/1/2016). Niektoré
súdy označili tento nárok expressis verbis ako „satisfakčný“, konzumujúci nárok na
finančné zadosťučinenie v prípade zásahu do osobnostných práv podľa § 13 ods. 2, 3
Občianskeho zákonníka (pozri napr. uznesenie Krajského súdu Trenčín sp. zn.
6Co/30/2012 z 29.10.2013). Uvedená právna úprava má vytvárať osobitný systém
zodpovednosti zamestnávateľa a náhrada nemajetkovej ujmy blízkych osôb (resp.
iných príbuzných) podľa § 11 v spojení s § 13 ods. 2 Občianskeho zákonníka je s
poukazom na zásadu lex specialis derogat legi generali preto vylúčená.
Je len smutným dôkazom stavu „predvídateľnosti“ a „konzistentnosti“
rozhodovacej činnosti súdov, ak ten istý súd (v tomto prípade Krajský súd Trenčín)
dospel doslova o pár týždňov (30.01.2014) neskôr k presne opačnému názoru, cit.
„Nestotožňuje sa (rozumej odvolací súd) však so záverom súdu prvého stupňa, že
Zákonník práce v spojení so zák. č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení pre prípad
smrti zamestnanca pri pracovnom úraze vytvára na rozdiel od smrti spôsobenej inými
protiprávnymi skutočnosťami, osobitný systém zodpovednosti postavený na princípe
pre zamestnávateľa nepochybne prísnej objektívnej zodpovednosti, núti
zamestnávateľa si túto zodpovednosť poistiť a na rozdiel od iných zodpovednostných
vzťahov vytvára osobitný nárok v podobe jednorazového odškodnenia. ......
Uplatnenie nároku podľa § 13 ods. 2 Občianskeho zákonníka je možné i popri
nárokoch z titulu smrteľného pracovného úrazu, ktoré sú špeciálnymi nárokmi vo
vzťahu k všeobecným nárokom vzniknutým v režime ochrany osobnosti. Jednorazové
odškodnenie pozostalých v dôsledku smrteľného pracovného úrazu je riešené v
ustanovení § 94 zák. č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, avšak podľa názoru
odvolacieho súdu je táto úprava natoľko paušálna ......, že by súd mal v konkrétnom
prípade vždy posudzovať, či ju možno považovať za vyčerpávajúce riešenie tohto
ktorého prípadu. Znamená to, že pokiaľ nároky za nemateriálnu ujmu dané týmto
zákonným ustanovením nebudú dostatočnou satisfakciou za smrteľný pracovný úraz,
nie je vylúčené, aby sa dotknuté osoby domáhali aj ďalšieho zadosťučinenia podľa
zákonných ustanovení na ochranu osobnosti.
K rovnakému záveru dospel neskôr aj Krajský súd Prešov, ktorý v rozsudku sp.
zn. 2Co/88/2017 z 14.05.2018 uviedol, cit. „Zákon č. 461/2003 Z.z. v znení neskorších
predpisoch o sociálnom poistení v ust. § 94 ods. 1 priznáva určeným osobám
zomrelého zamestnanca okrem iného nárok na jednorazové odškodnenie, ...... Niet
dôvodu, pre ktorý by pozostalí poškodeného zamestnanca nemohli v tejto súvislosti
uplatňovať aj nárok na nemajetkovú ujmu v peniazoch podľa všeobecného právneho
283

predpisu, ktorým je Občiansky zákonník § 11 až § 13 z titulu objektívnej zodpovednosti
žalovaného zamestnávateľa.“
Obidva argumenty prežívajú v argumentácii strán sporu dodnes a podľa
„užitočnosti“ pre jednu či druhu stranu sporu sú vehementne presadzované stranami
sporu. Pre zachovanie objektivity je nutné pripustiť, že (i) obidva názory majú svoju
právnu a ekonomickú racionalitu, a (ii) právna úprava, ktorá by riešila tento konflikt,
chýba, v dôsledku čoho zjavne dochádza (aj zo strany súdov a za výdatnej pomoci
strán sporu) k vytvoreniu dvojkoľajového systému náhrady nemajetkovej ujmy, čo
vytvára nepredvídateľné právne prostredie a vážne aplikačné problémy. Tých
problémov je pritom niekoľko.
Všeobecne je možné súhlasiť s tézou, že nárok na jednorazové odškodnenie (z
právneho hľadiska ide o dávku povinného úrazového poistenia) je výsledkom platenia
poistného zo strany zamestnávateľa, ktorý poisťuje vlastné riziko objektívnej
zodpovednosti za pracovný úraz (porovnaj § 2 písm. c) zákona o sociálnom poistení).
To z pohľadu zamestnávateľa znamená predvídateľné právne prostredie
s kalkulovateľnými ekonomickými rizikami, čo je nepochybne vítaný stav (nielen
z hľadiska právneho, ale aj z hľadiska podpory zamestnanosti, či iných politík štátu).
Zamestnávateľ legitímne očakáva, že v prípade smrteľného pracovného úrazu budú
nároky uplatňovať len a) taxatívne vymenované osoby, b) najviac vo výške, ktorú
stanovuje zákon a budú kryté z úrazového poistenia.2 Osobitne pre zamestnávateľov,
zamestnávajúcich väčší počet zamestnancov, ide finančne o nezanedbateľnú mesačnú
„výdavkovú“ položku a možno preto chápať predstavám zamestnávateľov, že tento
výdavok ich ochráni (napokon, ide o „poistenie“) pred žalobami zo strán tretích osôb.
Z pohľadu právneho poriadku ako celku je možné tejto právnej úprave vyčítať
predovšetkým to, že sa uplatňuje len pri smrti spôsobenej v dôsledku pracovného
úrazu a nároky na náhradu nemajetkovej ujmy spôsobenej usmrtením blízkej osoby
v iných prípadoch (pri dopravnej nehode či iných obdobných prípadoch) by sa
posudzovali osobitne podľa iných predpisov. To samo o sebe nemusí byť pri ideálnej
právnej úprave vnímané negatívne, no pri bližšom skúmaní tomu tak nie je.
A paradoxne, to, čo je možné označiť ako pozitívum tejto právnej úpravy, je zároveň
jej slabinou.
Zákon o sociálnom poistení ako verejnoprávna norma stanovuje okruh aktívne
vecne legitimovaných subjektov (manžel/manželka a nezaopatrené dieťa), ktorý majú
nárok na jednorazové odškodnenie (ktoré, ako už bolo judikované, nie je ničím iným
ako náhradou nemajetkovej ujmy). Okruh je stanovený veľmi prísne a reštriktívne.
Ak by platila téza, že § 94 je osobitná a výlučná úprava, boli by z uplatňovania
nárokov vylúčené iné osoby, obzvlášť rodičia alebo zaopatrené deti, na čo však nie je
nijaký legitímny dôvod. Avšak, ak naopak pripustíme, že § 94 nevylučuje
uplatňovanie iných nárokov a teda zamestnávateľa neochráni napr. pred žalobou zo
strany družky zomrelého zamestnanca o náhradu nemajetkovej ujmy vo výške
2

Zamestnávateľ platí poistné na úrazové poistenie vo výške 0,8 % z vymeriavacieho základu zamestnanca.
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presahujúcej limity stanovené v § 94, stáva sa právna úprava neprehľadná a právne
postavenie zamestnávateľa neisté.
To, že v aplikačnej praxi uplatňujú nárok na náhradu nemajetkovej ujmy
z titulu zásahu do súkromného života aj iné osoby a tieto nároky sú priznávané, je
vecou reality. S tým však súvisí ďalší naznačený problém a tým je odlišná miera
dôkazného bremena osôb vystupujúcich na strane žalobcu.
V aplikačnej praxi sa totiž vyskytujú prípady, kedy nárok na náhradu
nemajetkovej ujmy z dôvodu zásahu do súkromného života uplatnila/uplatňuje družka
usmrteného zamestnanca3. Vzťah druh – družka ako neformálne spolužitie dvoch
osôb môže byť pritom rôznej kvality a intenzity, od občasného/nepravidelného
stýkania sa až k vzťahu, ktorý je možné prirovnať vzťahu manželov, pričom každý
(romantický/partnerský/sexuálny) vzťah medzi mužom a ženou podlieha vlastnej
dynamike a vývoju, a preto bez preukázania konkrétnych okolností nie je možné
priznať status osoby dotknutej smrťou inej osoby.
Relevantná judikatúra4 k náhrade nemajetkovej ujmy spôsobenej pozostalým
všeobecne vychádza z tézy, že zásah do osobnostných práv môže spôsobiť len smrť
člena „najužšej“ rodiny, pričom v takýchto prípadoch sa obvykle riešia nároky
pozostalých rodičov, detí, súrodencov, manželov (toto platí predovšetkým vo vzťahu
k usmrteniu osoby pri dopravnej nehode), t.j. osôb, ktorých status je zrejmý a netreba
ho osobitne dokazovať. Nie je mi známy prípad, kedy by došlo k priznaniu peňažnej
náhrady vnukom, starým rodičom, strýkom a pod., t.j. príbuzným v priamom resp.
pobočnom rade, a už vôbec nie osobám v postavení „druh/družka“.5 V tejto súvislosti
možno poukázať na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Cdo 265/2009, ktorý
skonštatoval, cit. „Zásah do emocionálnej sféry fyzickej osoby, spôsobený protiprávny
konaním tretej osoby, následkom ktorého je úmrtie blízkej osoby, zakladá právo
domáhať sa ochrany osobnosti podľa ustanovení Občianskeho zákonníka o ochrane
osobnosti. Realizácia tejto ochrany je vo výlučnom záujme osôb, ktoré sú v takom
úzkom vzťahu k postihnutej fyzickej osobe, že ochrana integrity jeho osobnosti aj po
jeho smrti (tzv. postmortálna ochrana) je ich osobným záujmom; ide o najbližších
príbuzných, a to manžela a deti, a ak ich niet, o rodičov.“
A priori samozrejme nemožno vylúčiť, že druh a družka budú osoby navzájom
blízke. Pojem blízka osoba je definovaný v §116 Občianskeho zákonníka tak, že
„blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere
rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu,
ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu“. Druh či
družka môžu spadať do onej štvrtej, vágne opísanej kategórie osôb, kde sa na
zaradenie medzi blízke osoby vyžaduje preukázanie ďalších skutočností.
Práve spor, v ktorom na strane žalobcu vystupuje družka zamestnanca, ktorý bol usmrtený pri pracovnom úraze,
a ktorá z tohto titulu žaluje o sumu 120tis. EUR, bol bezprostredným impulzom pre tento príspevok
4
napr. uznesenie NS SR sp. zn. 4 Cdo 168/2009 alebo rozsudok NS SR sp. zn. 2 Cdo 194/2011
5
K tomu pozri napr. Šorl, R. Náhrada nemajetkovej ujmy (bolestné za smútok) pozostalého príbuzného. Stav
a východiská. 1. Časť. Bulletin slovenskej advokácie. Ročník 2017. Číslo 9.
3
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Hoci právny poriadok vytvoril predpoklady na to, aby druh a družka, teda muž
a žena, ktorí nie sú zosobášení, ale vytvárajú životné spoločenstvo, žijú a spoločne sa
starajú o uspokojovanie spoločných potrieb, prípadne sa starajú o deti, boli chránení
napr. v oblasti dedičského práva, no aj v tomto prípade musia druh/družka, okrem
splnenia podmienky spolužitia v spoločnej domácnosti, splniť ďalšiu podmienku, t.j.
že takéto spolužitie musí trvať aspoň jeden rok. Podľa § 115 Občianskeho zákonníka
„Domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhradzujú
náklady na svoje potreby“. Pre domácnosť sú teda rozhodujúce nielen citové väzby,
ale aj skutočnosť, že tí, ktorí v domácnosti žijú vytvárajú aj ekonomické spoločenstvo,
ktorého účelom je spoločné hospodárenie pri uhrádzaní nákladov na uspokojovanie
spoločných potrieb.
Uvedené teda znamená, že zatiaľ čo napr. manžel/manželka má aktívnu vecnú
legitimáciu v zásade bez ohľadu na kvalitu vzťahu s usmrtenou osobou a kvalita
vzťahu bude determinovať „len“ výšku náhrady, druh/družka musí v konaní pred
súdom objasňovať podrobnosti zo svojho súkromného života (nezriedka aj o citlivých
skutočnostiach ako napr. o spoločnom sexuálnom živote, vzťah k deťom druha
z predchádzajúceho vzťahu a pod.), čo je samo o sebe traumatizujúce, a to všetko len
preto, aby bola preukázaná ich aktívna vecná legitimácia.
Ďalšou skutočnosťou, ktorú je potrebné dokazovať, a to obzvlášť pokiaľ sa
jedná o vzťah druh – družka, je to aké konkrétne následky vyvolala smrť usmrteného
zamestnanca, aká konkrétna ujma na osobnostných právach vznikla, a to aj vzhľadom
na legálnu definíciu pojmu „blízka osoba“.
Najvyšší súd SR vo veci vedenej pod sp. zn. 4 Cdo 232/2010 k tomuto zaujal
názor, cit. „Podmienkou priznania náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch (t.j.
materiálnej satisfakcie) je – vždy – v závislosti na individuálnych okolnostiach daného
prípadu – existencia závažnej ujmy. Za závažnú ujmu treba podľa právneho názoru
dovolacieho súdu považovať ujmu, ktorú fyzická osoba vzhľadom na okolnosti, za
ktorých k porušeniu práva došlo, intenzitu zásahu, jeho trvanie alebo dopad a
dôsledky považuje za ujmu značnú. Pritom však nie sú rozhodujúce jej subjektívne
pocity, ale objektívne hľadisko, teda to, či by predmetnú ujmu takto v danom mieste a
čase (v tej istej situácii, prípadne spoločenskom postavení a pod.) vnímala aj každá
iná fyzická osoba.“
Niet sporu, že smrť osoby vyvoláva celý rad negatívnych následkov, v rovine
emocionálnej, ekonomickej či inej, a len sotva je možné sa na ňu vopred pripraviť
(bez ohľadu na to, či ide o smrť predpokladanú – typicky pri chorobe, alebo náhlu,
neočakávanú v dôsledku úrazu/nehody/násilného aktu inej osoby). Následky akými
sú smútok, parciálna deštrukcia súkromného života, medziľudských a osobných
väzieb, zdravotná, emocionálna či ekonomická nestabilita, sú prirodzenými
následkami smrti človeka, a je len vecou vnútornej sily pozostalých osôb, ako sa s
touto skutočnosťou vysporiadajú. Ide o proces výsostne individuálny.
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Intenzita zásahu do súkromného a rodinného života bude pritom záležať najmä
od kvality konkrétneho vzťahu medzi usmrtenou a pozostalou osobou. Nemožno
vylúčiť, že vzájomný vzťah napr. medzi rodičom a dieťaťom (čo všeobecne možno
vnímať ako vzťah emocionálne najhlbší a najintenzívnejší) bude v konkrétnom
prípade fakticky „chladný“ (v dôsledku vážnych sporov, dlhodobého odlúčenia a
pod.), a naopak napr. vzťah synovec – strýko (ktorý všeobecne možno vnímať ako
vzťah menej hlboký ako vzťah rodič – dieťa) bude v konkrétnom prípade, v dôsledku
individuálnych skutkových okolností, mimoriadne intenzívny a hlboký. Aj vzťah
medzi manželmi príp. druhmi môže byť rôznej kvality a len zo samotnej existencie
tohto vzťahu navonok nemožno nič usudzovať o vnútornej intenzite (kvalite) tohto
vzťahu. Všeobecný popis následkov, ktoré vyvolala smrť blízkej osoby, preto nemôže
byť dostačujúci a je potrebné a) popísať a b) adekvátne dokázať, akej kvality bol
vzťah medzi žalujúcou osobou a nebohou osobou a aké konkrétne následky vyvolala
smrť na strane pozostalého či pozostalých.
Vo vzťahu k položenej otázke, t.j. konzumpcii súkromnoprávneho nároku
verejnoprávnym nárokom podľa zákona o sociálnom poistení, považujem za správne,
a to napriek naznačeným negatívam tohto prístupu, prikloniť sa k druhému
vysloveného názoru, t.j. že jednorazové odškodnenie podľa zákona o sociálnom
poistení nevylučuje možnosť uplatňovať peňažné zadosťučinenie podľa § 13 ods. 2
Občianskeho zákonníka. Právne je tento prístup možné oprieť o subsidiaritu
všeobecnej občianskoprávnej úpravy vo vzťahu k osobitnej pracovnoprávnej úprave,
čo je nepochybne „priechodný“ záver. Osobitnými dôvodmi preferencie tohto
prístupu sú však najmä právne nezmyselná a ničím neodôvodnená limitácia okruhu
aktívne vecne legitimovaných osôb (čo jednoducho nemožno akceptovať vo vzťahu
k iným osobám, typicky zaopatrené deti, rodičia, druh/družka, obzvlášť, ak takáto
limitácia neexistuje pri iných prípadoch zásahu do práva na súkromie) a súčasne
(rovnako neodôvodnená) limitácia hornej hranice jednorazového odškodnenia.
Tento záver však vyvoláva ďalší parciálny aplikačný problém a tým je
vzájomný vzťah medzi jednorazovým odškodnením a peňažným zadosťučinením
podľa § 13 ods. 2 OZ resp. či ide o dva samostatné, vzájomne neprepojené a nezávislé
nároky s možnosťou ich súbežného uplatňovania alebo či jeden z týchto nárokov má
prednosť pred druhým. Aj tu možno naraziť na dva možné prístupy – podľa jedného
je možné peňažné zadosťučinenie podľa § 13 ods. 2 OZ požadovať len vtedy, pokiaľ
jednorazové odškodnenie nebude dostatočnou satisfakciou za smrteľný pracovný úraz
(pozri napr. Krajský súd Trenčín vo veci sp. zn. 4Co/207/2012). V takom prípade
nemožno vylúčiť, aby sa dotknuté osoby domáhali aj ďalšieho zadosťučinenia podľa
zákonných ustanovení na ochranu osobnosti, avšak pre takéto ďalšie odškodnenie je
potrebné preukázať mimoriadne závažnú ujmu pri mimoriadnych okolnostiach, za
ktorých k neoprávnenému zásahu došlo, čo by vo veľkej väčšine prípadov prakticky
vylučovalo nárok na peňažné zadosťučinenie podľa § 13 ods. 2 OZ.
Podľa iného názoru je nárok na peňažné zadosťučinenie podľa § 13 ods. 2 OZ
samostatným právnym nárokom, nezávislým od jednorazového odškodnenia podľa §
94 zákona o sociálnom poistení a skutočnosť, či došlo alebo nedošlo k uplatneniu a
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vyplateniu jednorazového odškodnenia, je bezpredmetná. Uvedený názor je založený
na subsidiárnej aplikovateľnosti Občianskeho zákonníka, ktorý sa vzťahuje, pokiaľ
nie je uvedené inak, na individuálne pracovnoprávne vzťahy (pozri § 1 ods. 1 a ods.
4 Zákonníka práce).
Ak pripustíme názor, že jednorazové odškodnenie nekonzumuje peňažné
zadosťučinenie a ide o dva samostatné nároky (hoci z hľadiska svojho účelu očividne
smerujú k tomu istému cieľu), neexistuje nijaký zákonný dôvod pre uprednostňovanie
jedného nároku pred druhým resp. pre uplatňovanie (všeobecného) nároku na peňažné
zadosťučinenie (§13 ods. 2 OZ) až po vyčerpaní (osobitného) nároku na jednorazové
odškodnenie (§ 94 zákona o sociálnom poistení) resp. takýto prístup nemá nijakú
oporu v platnej právnej úprave. Netreba však opomínať skutočnosť, že z titulu
jednorazového odškodnenia už môže byť oprávnenej osobe vyplatená suma
dosahujúca aj desiatky tisíc eur, takže zastávam názor, že táto skutočnosť, t.j. že osobe
bolo vyplatené jednorazové odškodnenie z úrazového poistenia zamestnávateľa, by
nepochybne mala byť zohľadnená vo vzťahu k výške priznaného peňažného
zadosťučinenia.
Záverom tejto časti, s úmyslom zosumarizovať doterajšie názory, sa preto žiada
uviesť, že právo na ochranu súkromia/súkromného života (čl. 16 Ústavy SR, § 11
Občianskeho zákonníka) nemôže byť limitované osobitnou právnou úpravou
špecifickej dávky úrazového poistenia, obzvlášť ak nie je osobitne „vyriešený“ vzťah
tejto právnej úpravy k § 11 OZ. Ako v mnohých prípadoch, aj v tomto prípade
dochádza ku kolízii viacerých právom chránených záujmov – právna istota
a legitímne očakávania zamestnávateľa platiaceho povinné úrazové poistenie proti
právu pozostalých na zmiernenie následkov, ktoré v ich súkromnom živote spôsobila
smrť im blízkej osoby, za ktorú zodpovedá zamestnávateľ. Tento konflikt je potrebné
jednoznačne rozhodnúť v prospech práva na ochranu súkromného života ako práva
„silnejšieho“. To, čomu čelí aplikačná prax, je nájdenie optimálneho modelu
koexistencie oboch uvedených nárokov, no ten, podľa môjho názoru, sa nepodarilo
zatiaľ nájsť a úlohou judikatúry taktiež nie je suplovať nedostatočnú (či dokonca
neexistentnú) legislatívu.
2

K VÝŠKE NÁHRADY

Neuralgickým bodom právnej regulácie náhrady nemajetkovej ujmy je
stanovenie výšky tejto náhrady. Ide o dlhodobo diskutovanú, mimoriadne
problematickú (právne, filozoficky, eticky) a dnes neexistuje právna úprava, ktorá by
túto problematiku upravovala komplexne. Ako už bolo uvedené, v aplikačnej praxi sa
pritom nárok na náhradu nemajetkovej ujmy uplatňuje v niekoľkých druhoch
prípadov – najčastejšie sa jedná o smrť v dôsledku dopravnej nehody, smrť
v dôsledku zanedbania zdravotnej starostlivosti, smrť v dôsledku násilného trestného
činu alebo smrť v dôsledku pracovného úrazu; samozrejme nemožno vylúčiť iné
prípady, no tieto štyri skupiny prípadov sú rozhodne najtypickejšie.
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Pre lepšie pochopenie kontextu sa žiada zopakovať, že v prípade, ktorý bol
bezprostredným impulzom pre tento príspevok (žalobcom je osoba, ktorá o sebe tvrdí,
že po dobu 8 rokov bola družkou usmrteného zamestnanca, pričom ide o bezdetný
vzťah), sa žaluje o 120.000,- EUR, čo sa javí byť zjavne premrštená suma.
Neexistujúca legislatívna úprava a doteraz neustálená judikatúra doslova až
zvádzajú k žalobám o státisícové náhrady (čo z ľudského hľadiska je snáď možné
chápať), čo je v slovenskej praxi dobre známy fenomén. Všeobecne je v takýchto
prípadoch potrebné prihliadať na množstvo faktorov, akými sú pomer daných osôb,
vek osôb, dĺžka vzájomného vzťahu, kvalitu/intenzitu ich vzťahu, v prípade manželov
existencia ďalšej rodiny resp. miera možnosti založiť rodinu, následky, ktoré vyvolala
smrť blízkej osoby a pod. Žalované sumy oscilujú od niekoľkých tisíc až po sumy
skladajúce sa zo šiestich cifier, a nie je ambíciou tohto príspevku bližšie analyzovať
dôvody takto široko nastaveného spektra nárokov; bližšie vo vzťahu k prehľadu
žalovaných a priznaných náhrad nemajetkovej ujmy by som si preto dovolil odkázať
na niektoré už publikované texty.6
Pri smrti v dôsledku násilného trestného činu je potrebné upozorniť na zákon
č. 274/2017 Z.z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
podľa § 12 ods. 2 ktorého platí, cit. „Ak bola trestným činom spôsobená smrť, obeť
násilného trestného činu má nárok na vyplatenie odškodnenia v sume
päťdesiatnásobku minimálnej mzdy“, čo pri minimálnej mzde v roku 2019 (=520
EUR) predstavuje sumu 26.000,- EUR, v roku 2018 (=480 EUR) sumu 24.000,- EUR.
Toto je najvyššia suma odškodnenia priamej obete násilného trestného činu a netýka
sa sekundárnych obetí trestného činu.
Pri smrti v dôsledku dopravnej nehody neexistuje právna úprava, ktorá by
regulovala najvyššiu výšku odškodnenia, hoci takéto snahy existujú7. Tieto prípady
naviac tvoria dominantnú skupinu prípadov, a to aj vzhľadom na najväčšiu početnosť
smrteľných nehôd. V aplikačnej praxi, akokoľvek nejednotnej, sa priznávajú – aj to
v riadne odôvodnených prípadoch najbližším príbuzným – sumy do cca 33 tis. EUR,
štandardne ide sumy cca 8 tis EUR (z mnohých voľne dostupných recentných
rozhodnutí napr. Okresný súd Revúca v konaní č. 6C/89/2016 priznal rodičom sumu
8.240 EUR a sestre 4.120 EUR. Dňa 15.8.2018 tento rozsudok potvrdil Krajský súd
Banská Bystrica ako odvolací súd rozsudkom č. 17Co/352/2017). Samozrejme, tých
prípadov je podstatne viac, no pre potreby tohto príspevku ako ilustráciu bude
postačovať zmienený prípad. Pri smrti v dôsledku pracovného úrazu taktiež neexistuje
osobitná právna úprava (ak odhliadneme od polemiky ohľadom vzťahu
jednorazového odškodnenia a peňažného zadosťučinenia), no opäť sú štandardne
priznávané „relatívne nižšie“ sumy (napr. Okresný súd Prešov v konaní sp. zn.
29C/296/2015 priznal matke 8.000,- EUR a súrodencom 5.000,- EUR (potvrdené dňa
14.5.2018 rozsudkom Krajského súdu v Prešove, č. 2Co/88/2017).
Napr. Šorl, R. Náhrada nemajetkovej ujmy (bolestné za smútok) pozostalého príbuzného. Stav a východiská. 1. Časť.
Bulletin slovenskej advokácie. Ročník 2017. Číslo 9.
7
Mandelík, Jakub: Náhrada nemajetkovej ujmy pozostalým – ad hoc novela Občianskeho zákonníka? In. Bulletin
slovenskej advokácie č. 11 (2019), str. 8
6
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Napriek týmto príkladom modelových prípadov sa žiada zdôrazniť, že
judikatúra v tejto otázke nie je ani osobitne bohatá, ani konzistentná; inými slovami
platí, že tých prípadov nie je také množstvo, aby bolo možné na ich základe vyvodiť
ďalekosiahlejšie právne závery. Bez ohľadu na to si dovolím poukázať na judikovaný
právny názor, ktorý považujem za osobitne užitočný. Ústavný súd SR v náleze sp. zn.
III. ÚS 288/2017 z 5. decembra 2017 vo vzťahu k žalobám o zaplatenie (zjavne)
premrštených súm skonštatoval, cit. „pri určovaní sumy nemajetkovej ujmy musia
všeobecné súdy zároveň zohľadňovať svoju vlastnú rozhodovaciu činnosť, a teda v
súlade s princípom rovnosti rozhodovať v porovnateľných veciach rovnako a v ich
judikatúre by tak mal existovať vzťah priamej úmernosti medzi závažnosťou ujmy a
výškou priznanej náhrady.“ Podobne sa vyjadril aj Najvyšší súd SR, ktorý vyslovil
názor, že priznávanie premrštených súm by mohlo viesť k bezdôvodnému
obohacovaniu sa a dokonca by mohlo bagatelizovať niektoré ujmy na iných
základných právach (pozri rozsudok NS SR, sp. zn. 4 Cdo 171/2005 zo dňa
27.04.2006). Z uvedených záverov jasne vyplýva potreba veľmi pozorného
sledovania súdnej praxe a pred samotným súdnym uplatnením nároku svoj
subjektívny nárok čo v najväčšej miere „zobjektivizovať“ v závislosti od ostatnej
rozhodovacej praxe.
V iných európskych krajinách je situácia rôzna. V Českej republike bol v čase
od 1.5.2004 do 31.12.2013 v § 444 ods. 3 Občianskeho zákonníka stanovený limit
náhrady nemajetkovej ujmy a to 240tis Kč v prípade pozostalého manžela, dieťaťa
alebo inej blízkej osoby žijúcej v spoločnej domácnosti, 175tis Kč pre súrodenca
a 85tis Kč pre rodiča nenarodeného počatého dieťaťa. Hoci táto právna úprava bola
zrušená (polemiku nevyvolávala výška náhrady, ale paušálny charakter tejto právnej
úpravy) a do nového českého občianskeho zákonníka sa nepremietla, suma 240tis Kč
(cca 9.500 EUR) ostala ako suma, okolo ktorej oscilujú priznané náhrady
nemajetkovej ujmy.8

Pozri napr. bod 13 rozsudku Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 25 Cdo 894/2018 z 19.9.2018, cit. „I judikatura
přechodného období do účinnosti nového občanského zákoníku (1. 1. 2014), vycházející z názoru, že není vyloučeno,
pokud jednorázové odškodnění není dostatečnou satisfakcí za vzniklou újmu na osobnostních právech, aby se dotčené
osoby domáhaly další satisfakce podle ustanovení na ochranu osobnosti (srov. opět nález Ústavního soudu ze dne 4.
5. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 16/04) tento postup vyhrazovala pro případy mimořádné z hlediska závažnosti vzniklé
nemajetkové újmy či okolností, za nichž k porušení práva došlo (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 12. 2009,
sp. zn. 30 Cdo 5188/2007). Takto přiznávané částky se pohybovaly v řádu několika desítek až stovek tisíc (nikoli tedy
v řádu milionů) Kč [srov. Ryška, M. Odškodnění sekundárních obětí dle § 2959 ObčZ. Právní rozhledy. 2016, č. 11,
s. 381-385; Bezouška, P. in Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014).
Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1719, marg. č. 10]. Případné excesy nejsou následováníhodné a
nemohou být považovány za ustálenou judikaturu. Lze tedy usuzovat, že primárním zájmem zákonodárce bylo
odstranění paušálních zákonných náhrad, nikoli zpochybnění samotné rozhodovací činnosti soudů, která se k této
problematice před nabytím účinnosti občanského zákoníku vyvinula, a tím vědomě nastolení stavu diskontinuity v
rozhodovací činnosti“
V tomto rozsudku je ďalej uvedené aj toto: „Také jiné evropské právní úpravy se v obdobných případech převážně
pohybují při stanovení výše nemajetkové újmy za usmrcení blízké osoby v rozmezí od 200 tisíc Kč do 500 tisíc Kč (20
tisíc € - Slovensko, Belgie, Rakousko, Slovinsko, Švýcarsko). Některé státy (Finsko, Švédsko, Maďarsko) dokonce
kompenzují nemajetkovou újmu v ještě nižším rozpětí od 100 tisíc Kč do 200 tisíc Kč, popřípadě u nich zákonná úprava
takové nemajetkové újmy zcela absentuje.“
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Ekvivalentom zrušenej právnej úpravy sa pre oblasť pracovnoprávnych sporov
stal § 271i českého Zákonníka práce (zákon č. 262/2006 Sb.), podľa ktorého
„Jednorázové odškodnění pozůstalých přísluší pozůstalému manželovi, partnerovi a
nezaopatřenému dítěti, a to každému ve výši nejméně 240000 Kč9. Jednorázové
odškodnění pozůstalých přísluší dále rodičům zemřelého zaměstnance, jestliže žili se
zaměstnancem v domácnosti, v úhrnné výši nejméně 240000 Kč; jednorázové
odškodnění ve výši nejméně 240000 Kč přísluší i v případě, že se zemřelým
zaměstnancem žil v domácnosti pouze jeden rodič.“ Zákon zároveň splnomocňuje
vládu na to, aby cit. „vzhledem ke změnám, které nastaly ve vývoji mzdové úrovně a
životních nákladů, zvýší nařízením výši jednorázového odškodnění pozůstalých.“
Rozdiel oproti slovenskej právnej úprave je zrejmý; jednak je právny základ nároku
upravený priamo v zákonníku práce (t.j. norme kódexového charakteru) a nie v rýdzo
verejnoprávnom predpise, ktorý upravuje sociálne poistenie, jednak je okruh vecne
legitimovaných osôb širší. I táto právna úprava je však vnímaná ako
neuspokojujúca.10
V Dánsku sa nárok na náhradu nemajetkovej ujmy priznáva len rodičom,
deťom a súrodencom, pričom priemerná výška náhrady je 7tis EUR, v Anglicku
a Walese je to výška cca 14.500 EUR, vo Francúzsku rodičom a deťom do 30tis EUR,
manželom resp. partnerom v závislosti od dĺžky spolužitia do 30 tis EUR, súrodencom
do 14tis EUR, v Nemecku je táto otázka riešená len od leta roku 2017, no predpokladá
sa, že priznávané sumy sa budú pohybovať okolo 10tis EUR, v Maďarsku je
priemerná priznávaná suma okolo 15tis EUR, vo Švédsku do 7.500 EUR,
v Švajčiarsku do 44tis EUR (manžel) resp. nižšie sumy ostatným najbližším
príbuzným (rodič, dieťa, súrodenec).11
ZÁVER
Z doteraz uvedeného je očividné, že existujúca právna úprava vyvoláva hneď
niekoľko negatívnych dôsledkov, z praktického hľadiska je nedostatočná a preto
neudržateľná.
Zavedenie predvídateľného, zrozumiteľného systému určovania náhrady
nemajetkovej ujmy v predpise súkromného práva, a to nielen pre potreby nárokov
vznikajúcich v dôsledku smrti spôsobenej pracovným úrazom, možno považovať za
jednu z nevyhnutných budúcich úloh zákonodarcu. Súčasný stav právnej úpravy
vytvára predpoklady pre vznik zbytočných sporov medzi stranami, ktoré napokon
nevyhnutne vykulminujú do súdneho sporu s nepredvídateľným záverom. Tento
názor pritom v žiadnom prípade nesmeruje k vytvoreniu paušalizovaného systému
Približne 8600 EUR
Pozri napr. Bezouška, Petr. Je náhrada škody v zákoníku práce opravdu upravena komplexně? Právní rozhledy.
2018, č. 12, s. 439-444. Machálek, P., Kadlubiec, V. Náhrada nemajetkové újmy pozůstalých v pracovněprávních
vztazích. Právní rozhledy. 2018, č. 4, s. 115-124
11
Lenarczyk, Gabriela. Compensation of Non-Pecuniary Loss of Close Relatives: a comparative study of some
European Union member countries and Swiss Legislation and Practices. Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ.
2018. Dostupné na: http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/140581128/IPP_2_2018.pdf/c350fc45342c-420e-a6bb-181251087551#page=58
9
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náhrady s pevne stanovenými limitmi, ktorý už v minulosti bol predmetom odbornej
kritiky, ale k modelu, ktorý by viedol obe strany sporu k mimosúdnemu urovnaniu
nárokov, čo odbremení preťažené súdnictvo. Pokiaľ obe strany sporu (t.j.
zamestnávateľ na jednej strane a sekundárne obete na strane druhej) budú poznať
svoje limity, pravdepodobnosť mimosúdneho urovnania sa významne zvyšuje.
Naopak, pokiaľ žaloba žiada sumy, ktoré sa výrazne vymykajú z obvyklého rámca
žalôb podávaných v skutkovo podobných prípadoch, bude ochota (obzvlášť)
zamestnávateľa viesť rokovania o zmierlivom urovnaní nárokov neporovnateľne
menšia a z ekonomického hľadiska bude pre neho výhodnejšie risknúť súdny spor.
Najzásadnejším problémom je vytvorenie dvojkoľajového systému náhrady
nemajetkovej ujmy, z ktorého v dôsledku jeho zmätočnosti napokon „neprofituje“ ani
jedna strana sporu. Je nemysliteľné, aby zamestnávateľ, ktorý zamestnáva osoby na
rizikových pracoviskách, nedokázal vopred vykalkulovať (alebo aspoň v hrubších
rysoch odhadnúť) ekonomické dopady smrteľného pracovného úrazu, čo vytvára
vysokú mieru právnej neistoty. Uvedené pritom nemožno vnímať ako snahu
zamestnávateľov zbaviť sa zodpovednosti za ujmu, ktorá bola spôsobená pozostalým
osobám, je na mieste predpokladať, že väčšina z nich až príliš dobre rozumie
následkom, ktoré smrť osoby spôsobuje v rovine súkromného života a sú pripravení
poskytnúť pozostalým primeranú peňažnú náhradu. No akú motiváciu bude mať
zamestnávateľ vôbec viesť rokovania o mimosúdnom urovnaní veci, pokiaľ čelí
nárokom zjavne premršteným, pričom súdna prax (i tak relatívne skúpa) priznáva
nároky v nižších úrovniach.
Rovnako nemysliteľné (aspoň vo všeobecnej rovine) je z pohľadu druhej strany
aj to, aby určitý okruh blízkych osôb (napr. rodičia, družka) bol v právnej neistote
ohľadom otázky, či vôbec majú nárok na náhradu nemajetkovej ujmy spôsobenej
smrťou im blízkej osoby. Súkromnoprávna regulácia pritom nemusí byť ideálna alebo
pre každého uspokojujúca; no musí byť jednoznačná a predvídateľná.
Na základe komparácie zahraničných právnych úprav, rozhodovacej praxe
súdov v iných krajinách a doterajších národných skúseností a poznatkov je možné
súhlasiť, že je potrebné vytvoriť ekonomický model odškodňovania sekundárnych
obetí smrteľných pracovných úrazov s možnosťou ich valorizácie, a právny základ
pre celú oblasť súkromného práva presunúť do predpisu všeobecného súkromného
práva, teda Občianskeho zákonníka, kam táto úprava organicky patrí. Ambíciou tohto
príspevku nie je uviesť presnú sumu, ktorá by mala byť priznaná sekundárnym
obetiam; niečo také napokon ani nie je objektívne možné, nakoľko vždy, v každom
jednom prípade, je potrebné prihliadať na špecifiká konkrétneho prípadu. Som však
presvedčený, že predvídateľný systém s rozumne nastavenými limitmi náhrady
v konečnom dôsledku uvítajú obe strany sporu a pomôže odbremeniť súdy od sporov,
ktoré sa pred sudcu nikdy nemuseli dostať.
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Neplatnosť právneho úkonu urobeného v duševnej poruche –
súčasná teória a prax1
Invalidity of a legal act done in a mental disorder –
current theory and practice
Mgr. Ivan Kundrát

Abstrakt
Autor sa v príspevku venuje problematike neplatnosti právneho úkonu urobeného
osobou konajúcou v duševnej poruche. Autor skúma a hodnotí súčasný stav právnej
teórie a praxe, pokiaľ ide o zisťovanie duševnej poruchy, vzťah princípu ochrany osôb
konajúcich v duševnej poruche a princípu ochrany osôb konajúcich v dobrej viere a
problém vlastného zavinenia duševnej poruchy.
Kľúčové slová:
duševná porucha, právny úkon, neplatnosť, dôkazný štandard, dobrá viera, zavinenie
Abstract
The author deals with the issue of invalidity of a legal act done by a person acting in
a mental disorder. The author examines and evaluates the current state of legal theory
and practice regarding detection of a mental disorder, relationship between the
principle of protection of persons acting in a mental disorder and the principle of
protection of persons acting in good faith and the problem of self-fault.
Key words:
mental disorder, legal act, invalidity, probative standard, good faith, fault
ÚVOD
Podľa ustanovenia § 38 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v
znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“ alebo „OZ“) právny
úkon osoby konajúcej v duševnej poruche, ktorá ju robí na tento právny úkon
neschopnou, je neplatný. Pojem duševnej poruchy, ani bližšie podmienky použitia
ustanovenia § 38 ods. 2 OZ, však zákon nevymedzuje. S týmito otázkami sa musí
1
Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia grantovej úlohy APVV-16-0002 Duševné zdravie na pracovisku
a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca.
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vysporiadať právna teória, resp. sama rozhodovacia prax. Napriek tomu, že
ustanovenie § 38 ods. 2 OZ je v nezmenenej podobe súčasťou legálneho textu už od
roku 1964, teoretické i praktické pohľady na toto ustanovenie sa neustále vyvíjajú.
Cieľom príspevku je preskúmať a zhodnotiť súčasný stav poznania v tejto oblasti, a
to s osobitným dôrazom na vybrané problémy, ktoré sa aktuálne objavili
v rozhodovacej praxi.
1

DUŠEVNÁ PORUCHA A JEJ PRÁVNY VÝZNAM

Účelom právnej úpravy neplatnosti právnych úkonov urobených osobou
konajúcou v duševnej poruche (§ 38 ods. 2 OZ) je ochrana osôb s duševným
postihnutím.2 Ide o osoby, ktoré pre duševnú poruchu nie sú schopné tvoriť právne
relevantnú vôľu.3 Tieto osoby, hoci neboli rozhodnutím súdu obmedzené
v spôsobilosti na právne úkony, treba chrániť, aby následkom vlastných právnych
úkonov neutrpeli ujmu.
Pokiaľ ide o pojem duševnej poruchy, s jeho všeobecnejším vymedzením sa
stretávame v českej rozhodovacej praxi, ktorá sa opiera o trestnoprávnu legislatívu
a medicínske názory. V rámci nich sa duševná porucha vymedzuje ako „zřetelná
odchylka od stavu duševního zdraví a rovnováhy, kterým se rozumí stav úplné
a sociální pohody, jako výslednice vnitřních (genetických) a vnějších
(psychosociálních a enviromentálních) faktorů. (...) Z hlediska tohoto chápání je
duševní poruchou nejenom duševní choroba, ale i krátkodobá porucha psychických
funkcí, hluboká porucha vědomí, slabomyslnost a jakákoli jiná těžká duševní odchylka
(...)“.4
S uvedeným vymedzením sa možno stretnúť i v slovenskej rozhodovacej
praxi.5 Podľa slovenskej rozhodovacej praxe na účely ustanovenia § 38 ods. 2 OZ
taktiež ide o „nielen duševnú poruchu, ktorá sa u konajúceho prejavovala po dlhší
čas, ale aj prechodnú duševnú poruchu, ktorá bola spôsobená fyzickou alebo
duševnou vyčerpanosťou, dočasnou stratou pamäti, panickým strachom, alebo aj
jednorazovým stavom spôsobeným vplyvom alkoholu prípadne iných návykových
látok“.6
V oblasti právnej teórie sa vymedzením pojmu duševnej poruchy, a osobitne
jeho vzťahom k pojmu duševnej choroby, aktuálne zaoberali M. Dolobáč a M.
Seilerová. Títo autori správne zdôraznili, že aj keď v medicíne či psychiatrii sa pojem
poruchy používa nejednotne, v rámci určitej poruchy sa rozlišujú jednotlivé choroby,
resp. niekedy sa pojem poruchy a pojem choroby vnímajú rovnoznačne, tak na účely
Pozri bližšie: uznesenie Najvyššieho súdu ČR zo dňa 8. októbra 2019, sp. zn. 27 Cdo 2674/2018. Pozri tiež: nález
Ústavného súdu ČR zo dňa 20. augusta 2014, sp. zn. I. ÚS 173/13.
3
Pozri bližšie: MELZER, F. a kol. Občanský zákoník. Velký komentář. Svazek III. § 419-654. Praha: Leges, 2014, s.
741.
4
Pozri bližšie: rozsudok Najvyššieho súdu ČR zo dňa 21. decembra 2012, sp. zn. 30 Cdo 3061/2012.
5
Pozri napríklad: rozsudok Krajského súdu v Prešove zo dňa 25. októbra 2018, sp. zn. 9 Co 108/2018.
6
Pozri bližšie: rozsudok Okresného súdu Vranov nad Topľou zo dňa 7. marca 2019, sp. zn. 10 C 112/2010. Pozri tiež:
rozsudok Okresného súdu Prievidza zo dňa 3. októbra 2019, sp. zn. 11 C 6/2019.
2
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§ 38 ods. 2 OZ je pojem duševnej poruchy nevyhnutne pojmom širším. To znamená,
že pre posúdenie platnosti právnych úkonov je rozhodujúce to, či je konajúca osoba
postihnutá duševnou poruchou, vrátane prípadných porúch, ktoré nemusia byť
klasifikované ako duševné choroby.7
Aby duševná porucha mohla spôsobiť neplatnosť právneho úkonu, podľa
§ 38 ods. 2 OZ je nevyhnutné, aby duševná porucha robila konajúcu osobu na tento
právny úkon neschopnou. O neschopnosť konajúcej osoby pôjde v prípade, že
konajúca osoba nedokáže posúdiť následky svojho konania (schopnosť rozumová,
resp. rozoznávacia či intelektuálna) alebo svoje konanie ovládnuť (schopnosť vôľová,
resp. určovacia).8 Skúmanie týchto otázok si vyžaduje znalecké dokazovanie.9
V tejto súvislosti sa Najvyšší súd ČR aktuálne v rozsudku zo dňa 22. januára
2018, sp. zn. 21 Cdo 5196/2016, zaoberal otázkou, ktorá dosiaľ nebola v jeho
rozhodovacej činnosti vo všetkých súvislostiach vyriešená – išlo o otázku, či na
vyslovenie záveru o neplatnosti právneho úkonu urobeného v duševnej poruche podľa
§ 38 ods. 2 OZ postačí, aby ovládacie a rozpoznávacie schopnosti konajúcej osoby
boli podstatne znížené, alebo či musia byť úplne vymiznuté. Najvyšší súd ČR dospel
k záveru, že „k posouzení neplatnosti právního úkonu (závěti) učiněného v duševní
poruše ve smyslu § 38 odst. 2 obč. zák. postačí, aby ovládací a rozpoznávací
schopnosti zůstavitele byly podstatně sníženy, a tudíž nemusejí být zcela vymizelé“.10
2

ZISŤOVANIE DUŠEVNEJ PORUCHY

Samo zisťovanie duševnej poruchy sa v aplikačnej praxi ukázalo ako
problematické. Podľa staršej judikatúry sa pre vyslovenie záveru o neplatnosti
právneho úkonu podľa ustanovenia § 38 ods. 2 OZ vyžaduje bezpečné zistenie, že
účastník právneho úkonu nedokázal posúdiť následky svojho konania alebo svoje
konanie ovládnuť.11 Rozhodovacia prax preto rešpektovala, že „je vyloučeno činit
závěr o jednání v duševní poruše na základě pravděpodobnosti či za skutkových
okolností, které i přes důkazní verifikaci soudu ve smyslu § 132 o. s. ř. [zákon
č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, pozn. aut.]
neumožňují učinit v uvedeném směru zcela jednoznačný skutkový závěr, na nějž by
bylo lze aplikovat ustanovení § 38 odst. 2 obč. zák.,“ resp., že „výsledek důkazní
verifikace všech v úvahu přicházejících právně relevantních důkazních prostředků
(...) musí z hlediska naplnění podmínek pro aplikaci § 38 odst. 2 obč. zák. představovat
nikoliv možný či pravděpodobně možný skutkový stav, nýbrž musí bezpečně
7
Pozri bližšie: DOLOBÁČ, M. – SEILEROVÁ, M. Ochrana (duševného) zdravia zamestnanca v informačnom veku.
Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, s. 94-97, resp. KAFKA, J. Psychiatria: učebnica pre
lekárske fakulty. Martin: Osveta, 1998, s. 109. Pozri tiež: SEILEROVÁ, M. Pracovnoprávna subjektivita zamestnanca
(nielen) v kontexte duševného zdravia. In Košické dni súkromného práva II: recenzovaný zborník vedeckých prác.
Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, s. 195-197.
8
Pozri napríklad: rozsudok Najvyššieho súdu ČR zo dňa 15. februára 2012, sp. zn. 30 Cdo 1560/2011. Pozri tiež:
MELZER, F. a kol. Občanský zákoník. Velký komentář. Svazek III. § 419-654. Praha: Leges, 2014, s. 742.
9
Pozri bližšie: rozsudok Najvyššieho súdu ČR zo dňa 30. augusta 2013, sp. zn. 30 Cdo 850/2013.
10
Pozri bližšie: rozsudok Najvyššieho súdu ČR zo dňa 22. januára 2018, sp. zn. 21 Cdo 5196/2016.
11
Pozri bližšie: R 4/1971.
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představovat zjištěný skutkový stav bez jakéhokoliv náznaku pravděpodobnosti, (...).
Přece jsou-li (byť nepatrné) pochybnosti o skutkových okolnostech, které jsou jinak
identické se skutkovými okolnostmi předvídanými v hypotéze příslušného pravidla
chování (právní normy), nelze za této (nejisté) skutkové konstelace vůbec uvažovat o
aplikaci předmětné právní normy na takto zjištěný skutkový stav věci (...).“12
K takému prístupu sa však pomerne nedávno kriticky postavil Ústavný súd ČR,
ktorý v náleze zo dňa 20. augusta 2014, sp. zn. I. ÚS 173/13, konštatoval, že
„standard stanovený v judikatuře Nejvyššího soudu pro aplikaci § 38 odst. 2
občanského zákoníku, který vychází z jeho judikatury sahající až do roku 1971, kdy
občanské soudní řízení ovládala zásada materiální pravdy a soudy měly rozhodovat
na základě ‚skutečného stavu věci‘, nereflektuje reálně existující těžkosti při
dokazování. Vyžadování, aby skutkový závěr mohl být učiněn ‚zcela jednoznačně‘ a
‚bez jakéhokoliv náznaku pravděpodobnosti‘ je skutečně až na hranici nemožnosti
takového prokázání. ‚Zcela jednoznačně‘ naznačuje, že nemůže být myslitelný žádný
jiný závěr a ‚bez jakéhokoliv náznaku pravděpodobnosti‘ je již explicitním
ekvivalentem stoprocentní jistoty.“13 V danej veci Ústavný súd ČR zistil, že takýto
dôkazný štandard je nadmerne vysoký a porušuje právo na ochranu majetku osôb s
duševným postihnutím (pokiaľ bol daným konaním negatívne zasiahnutý majetok
týchto osôb). Zároveň, ak je dôkazný štandard vyžadovaný pre preukázanie určitej
skutočnosti celkom neprimerane vysoký, dochádza tiež k porušeniu práva na rovnosť
v konaní podľa čl. 37 ods. 3 Listiny základných práv a slobôd. Ústavný súd ČR
v nadväznosti na princíp ochrany osôb konajúcich v dobrej viere (pozri ďalej v
texte) za primeranú označil požiadavku vysokej miery pravdepodobnosti preukázania,
že osoba konala v duševnej poruche, ktorá ju v daný moment robila neschopnou
právne konať.
Najvyšší súd ČR sa však s pohľadom Ústavného súdu ČR nestotožnil. Najvyšší
súd ČR v uznesení zo dňa 27. mája 2015, sp. zn. 30 Cdo 821/2015, uviedol, že
„nikoliv ‚vysoká míra pravděpodobnosti‘ coby ‚důkazní standard pro prokazování
jednání v duševní poruše‘, nýbrž (na podkladě důkazní verifikace učiněný) toliko
závěr o pravdivosti skutečnosti k předmětu dokazování (thema probandi) je oním
správným právně teoretickým, ale také judikatorně podepřeným základem pro postup
obecných soudů (také) ve sporech o platnost právních úkonů, respektive nyní právních
jednání dle § 38 odst. 2 obč. zák., resp. § 581 o. z.“.14 Taktiež už predtým Najvyšší
súd ČR v rozsudku zo dňa 26. júna 2014, sp. zn. 21 Cdo 2682/2013, všeobecnejšie
konštatoval, že „výsledky hodnocení důkazů umožňují soudu přijmout závěr
o pravdivosti skutečnosti, která je předmětem dokazování, jestliže na jejich základě

12
Pozri bližšie: rozsudok Najvyššieho súdu ČR zo dňa 21. decembra 2010, sp. zn. 30 Cdo 3614/2009, rozsudok
Najvyššieho súdu ČR zo dňa 6. augusta 2009, sp. zn. 30 Cdo 352/2008.
13
Pozri bližšie: nález Ústavného súdu ČR zo dňa 20. augusta 2014, sp. zn. I. ÚS 173/13.
14
Pozri bližšie: uznesenie Najvyššieho súdu ČR zo dňa 27. mája 2015, sp. zn. 30 Cdo 821/2015, resp. VRCHA, P.
Tzv. „důkazní standard“ ve světle nálezu ÚS sp. zn. I. ÚS 173/13. In Soudní rozhledy. ISSN 1211-4405, roč. 20, 2014,
č. 10, s. 347-349.
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lze nabýt jistoty (přesvědčení) o tom, že se tato skutečnost opravdu stala, aniž by o
tom mohly být rozumné pochybnosti.“15
Najvyšší súd ČR v rozsudku zo dňa 25. mája 2016, sp. zn. 30 Cdo 5750/2015,
k tomu doplnil, že „(...) ve výsledku – při použití toho kterého doktrinálního směru,
resp. hodnocení důkazů – se mohou dostavit stejné závěry, avšak způsob, jak k nim
rozhodující soud dospěl (zda na podkladě aplikované objektivní teorie míry důkazu
vycházející z vysoké míry pravděpodobnosti prokazované skutečnosti anebo na
podkladě subjektivní teorie míry důkazu prezentované shora připomenout judikaturou
a tuzemskou právní doktrínou) je zásadní, neboť v poměrech českého civilního
procesu je soud povinen (vázán zákonem) hodnotit důkazy ve smyslu § 132 o. s. ř.,
přičemž jakýkoliv odklon od uvedené zásady představuje exces, který způsobuje defekt
na poli důkazní verifikace.“16 Zároveň však Najvyšší súd ČR opakovane zdôraznil, že
v skutočnosti nikdy netrval na „stopercentne“ zistenom skutku.17
Konštatujeme, že otázka zisťovania duševnej poruchy dosiahla rozmer
teoretického problému civilného práva procesného, ktorý (problém) presahuje ciele
a obsahové zameranie tohto príspevku. V každom prípade, hoci vychádzame z tzv.
subjektívnej teórie miery dôkazu, ktorá je založená na dosiahnutí vnútorného
presvedčenia súdu o pravdivosti dokazovanej skutočnosti, domnievame sa, že ak do
procesu hodnotenia dôkazov vstúpi požiadavka dosiahnutia celkom jednoznačného
skutkového záveru bez akéhokoľvek náznaku pravdepodobnosti, potom je
formovanie vnútorného presvedčenia súdu o pravdivosti dokazovanej skutočnosti
touto požiadavkou ovplyvnené. Súd je tak vedený k tomu, aby dokazovanej
skutočnosti priznal hodnotu pravdivosti až vtedy, ak dosiahne stav absolútnej istoty
o tom, že sa táto skutočnosť naozaj stala.
Zároveň, napriek tomu, že Najvyšší súd ČR uviedol, že na „stopercentne“
zistenom skutku nikdy netrval, v jeho rozhodovacej činnosti predsa možno
zaznamenať určitý posun. Kým v rozsudku zo dňa 21. decembra 2010, sp. zn. 30 Cdo
3614/2009, Najvyšší súd ČR nepripustil ani nepatrné pochybnosti o skutkových
okolnostiach, tak v rozsudku zo dňa 25. mája 2016, sp. zn. 30 Cdo 5750/2015,
Najvyšší súd ČR konštatoval, že prijatiu záveru o pravdivosti dokazovanej
skutočnosti bránia (až) rozumné pochybnosti.
Pokiaľ ide o slovenskú rozhodovaciu prax, i táto sa javí ako nejednotná.
Napríklad Krajský súd v Trnave aktuálne v rozsudku zo dňa 27. novembra 2019, sp.
zn. 25 Co 247/2018, postupoval v súlade s kritériom pravdepodobnostného
dôkazného štandardu prezentovaného Ústavným súdom ČR.18. Naopak, na
Pozri bližšie: rozsudok Najvyššieho súdu ČR zo dňa 26. júna 2014, sp. zn. 21 Cdo 2682/2013.
Pozri bližšie: rozsudok Najvyššieho súdu ČR zo dňa 25. mája 2016, sp. zn. 30 Cdo 5750/2015.
17
Pozri napríklad: uznesenie Najvyššieho súdu ČR zo dňa 27. mája 2015, sp. zn. 30 Cdo 821/2015, rozsudok
Najvyššieho súdu ČR zo dňa 25. mája 2016, sp. zn. 30 Cdo 5750/2015, rozsudok Najvyššieho súdu ČR zo dňa
22. januára 2018, sp. zn. 21 Cdo 5196/2016.
18
Pozri bližšie: rozsudok Krajského súdu v Trnave zo dňa 27. novembra 2019, sp. zn. 25 Co 247/2018. Pozri tiež:
rozsudok Krajského súdu v Trnave zo dňa 13. novembra 2019, sp. zn. 10 Co 251/2018. Možno tiež spomenúť,
že v podmienkach Slovenskej republiky Ústavný súd SR v náleze zo dňa 9. novembra 2016, sp. zn. I. ÚS 689/2014,
15
16
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stanovisku, že robiť záver o konaní v duševnej poruche na základe pravdepodobnosti
je vylúčené, zotrval napríklad Krajský súd v Trnave v rozsudku zo dňa 28. marca
2018, sp. zn. 24 Co 38/2017.19
3

OCHRANA DOBREJ VIERY

Skutočnosť, že fyzická osoba konala v duševnej poruche, je nielen náročná
na dokazovanie, ale spravidla ešte ani v čase robenia právneho úkonu nie je iným
osobám (najmä zmluvným partnerom konajúceho) známa. Zmluvní partneri osoby
konajúcej v duševnej poruche sa preto v dobrej viere spoliehajú, že právny úkon,
ktorý robia, je platný. Princíp ochrany osôb konajúcich v duševnej poruche sa tak
dostáva do kolízie s princípom právnej istoty, resp. princípom ochrany osôb
konajúcich v dobrej viere.
Vzťah princípu ochrany osôb konajúcich v duševnej poruche a princípu
ochrany osôb konajúcich v dobrej viere je do istej miery sporný. Podľa teoretických
názorov prezentovaných v českej literatúre má pri kolízii týchto dvoch právnych
princípov prednosť princíp ochrany osôb konajúcich v duševnej poruche, preto je
právny úkon osoby konajúcej v duševnej poruche neplatný aj vtedy, ak nedostatočnú
spôsobilosť druhá strana nerozpoznala.20 Tento prístup sme zaznamenali aj
v aktuálnej slovenskej rozhodovacej praxi. Napríklad Krajský súd v Bratislave
v rozsudku zo dňa 7. decembra 2015, sp. zn. 6 Co 509/2015, konštatoval,
že „v prípade neplatnosti právneho úkonu podľa § 38 ods. 2 Obč. zák. ide o
neplatnosť absolútnu pôsobiacu od počiatku, ktorú nie je možné konvalidovať. Na
neplatnosť právneho úkonu podľa tohto ustanovenia nemá žiadny vplyv to, či kupujúci
– žalovaní boli prípadne v čase uzavretia predmetnej kúpnej zmluvy dobromyseľní v
tom zmysle, že nevedeli o duševnej poruche žalobkýň“.21
Z tohto prístupu vychádzal aj Ústavný súd ČR, ktorý, opierajúc sa o správu
Najvyššieho súdu ČSR zo dňa 18. novembra 1977, sp. zn. Cpjn 160/1976, v uznesení
zo dňa 2. septembra 2010, sp. zn. II. ÚS 1490/10, uviedol, že „je-li právní úkon
neplatný z důvodů vyplývajících z ustanovení § 38 odst. 2 o. z., jedná se o neplatnost
absolutní, takže samotná dobrá víra bez výslovného zákonného ustanovení, jakým je
např. ustanovení § 486 o. z., nemůže ke zhojení stačit. S ohledem na konstrukci

všeobecnejšie vyslovil, že „civilné procesné právo žiadnu všeobecnú mieru požadovanej pravdepodobnosti
pre unesenie dôkazného bremena nepozná. Žiadne skutkové okolnosti, ktoré už odzneli, nemožno totiž následne ex
post preukázať s absolútnou istotou. Vždy pôjde o otázku určitej miery pravdepodobnosti. Aktuálna istota je teda
dôkazný štandard, ktorý nie je možné v civilnom konaní aplikovať, lebo by pri tom dôkazné bremeno prakticky nebolo
možné uniesť.“
19
Pozri bližšie: rozsudok Krajského súdu v Trnave zo dňa 28. marca 2018, sp. zn. 24 Co 38/2017. Pozri tiež: rozsudok
Okresného súdu Vranov nad Topľou zo dňa 7. marca 2019, sp. zn. 10 C 112/2010.
20
Pozri bližšie: ŠVESTKA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 1457.
Pozri tiež: MELZER, F. a kol. Občanský zákoník. Velký komentář. Svazek III. § 419-654. Praha: Leges, 2014, s. 741.
21
Pozri bližšie: rozsudok Krajského súdu v Bratislave zo dňa 7. decembra 2015, sp. zn. 6 Co 509/2015. Tiež Krajský
súd v Trnave v rozsudku zo dňa 22. mája 2018, sp. zn. 26 Co 200/2017, konštatoval že „(...) pri nespôsobilosti na
právne úkony podľa § 38 ods. 2 Obč. zák. nie je podstatná dobrá viera druhej zmluvnej strany v spôsobilosť určitej
osoby, ale výlučne objektívna existencia príslušnej duševnej poruchy (...)“.
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absolutní neplatnosti nelze zákonné ustanovení obsahující její zhojení vykládat
extenzivně.“22
Na tomto mieste však treba znova poukázať na novšie rozhodnutie Ústavného
súdu ČR – jeho nález zo dňa 20. augusta 2014, sp. zn. I. ÚS 173/13. Predmetný nález
má okrem analýzy sporného dôkazného štandardu aj všeobecnejší význam, pretože sa
podrobnejšie zaoberal otázkou vzťahu princípu ochrany osôb konajúcich v duševnej
poruche a princípu ochrany osôb konajúcich v dobrej viere. Ústavný súd ČR uviedol,
že „při stanovování spravedlivé rovnováhy mezi protichůdnými zájmy na ochranu
majetku duševně postižené osoby a ochranu práv druhé smluvní strany dotčené daným
právním jednáním je nutno dostatečně zohlednit právě oprávněné zájmy osob
vstupujících v dobré víře v právní styky s plně svéprávnými osobami, byť s duševním
postižením.“ 23 Ústavný súd ČR v danom prípade zdôraznil, že neplatnosť právneho
úkonu znamená citeľný zásah do právnej istoty všetkých osôb, ktorých sa daný právny
úkon nejak týka.
K vzťahu dotknutých princípov, ako aj k účelu ustanovenia § 38 ods. 2 OZ, sa
aktuálne vyjadril aj Najvyšší súd ČR. Najvyšší súd ČR v uznesení zo dňa 8. októbra
2019, sp. zn. 27 Cdo 2674/2018, uviedol, že „při posuzování, zda je určitý právní
úkon učiněný osobou s duševní poruchou neplatný, je tudíž nutné vzít v úvahu všechny
okolnosti případu tak, aby se případný závěr o neplatnosti právního úkonu nedostal
do rozporu s účelem ustanovení § 38 odst. 2 obč. zák. (tj. aby nevedl k poškození osoby
s duševní poruchou, jejíž ochraně má uvedené ustanovení sloužit), a současně aby
nevedl k nepřiměřenému zásahu do práv třetích osob nabytých v dobré víře“.24
Treba zdôrazniť, že význam citovaného rozhodnutia spočíva aj v prístupe
Najvyššieho súdu ČR k samému princípu ochrany osôb konajúcich v duševnej
poruche. V tomto smere, hoci pôjde o právny úkon osoby konajúcej v duševnej
poruche, ktorá ju robí na tento právny úkon neschopnou, treba taký právny úkon
považovať za platný, ak by záver o neplatnosti právneho úkonu neviedol k ochrane
osoby s duševnou poruchou, ale (naopak) k jej poškodeniu. V intenciách rozhodnutia
Najvyššieho súdu ČR môže ísť napríklad o právne úkony, ktorými osoba s duševnou
poruchou zabezpečuje svoje potreby bez toho, aby na seba preberala neprimerané
záväzky.
Prístup českých súdnych autorít vnímame pozitívne a domnievame sa, že ho
možno uplatňovať aj v podmienkach Slovenskej republiky. Viaceré všeobecné
východiská, o ktoré sa opierajú české súdy, vo svojich rozhodnutiach zdôraznil aj
Ústavný súd SR. Poukázať možno napríklad na jeho nález zo dňa 1. apríla 2015, sp.
zn. I. ÚS 640/2014, v ktorom Ústavný súd SR uviedol, že „(...) považuje za
samozrejmé a určujúce, že vždy je potrebné vychádzať z individuálnych,
teda na konkrétnych zisteniach založených rozmerov každej súdom prejednávanej
Pozri bližšie: uznesenie Ústavného súdu ČR zo dňa 2. septembra 2010, sp. zn. II. ÚS 1490/10, resp. správa
Najvyššieho súdu ČSR zo dňa 18. novembra 1977, sp. zn. Cpjn 160/1977.
23
Pozri bližšie: nález Ústavného súdu ČR zo dňa 20. augusta 2014, sp. zn. I. ÚS 173/13.
24
Pozri bližšie: uznesenie Najvyššieho súdu ČR zo dňa 8. októbra 2019, sp. zn. 27 Cdo 2674/2018.
22
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veci,“ resp., že „úloha všeobecného súdu pri hľadaní riešenia súdenej právnej veci a
interpretácii relevantných právnych úkonov totiž nespočíva vo ‚vyhľadávaní‘ (...)
dôvodov jeho neplatnosti, ale v poskytnutí súdnej ochrany účastníkom občianskeho
súdneho konania,“ alebo nález zo dňa 28. apríla 2014, sp. zn. IV. ÚS 15/2014, v
ktorom potvrdil, že „zároveň majú súdy pri posudzovaní neplatnosti právnych úkonov
zohľadniť aj zmysel a účel právnej úpravy, ktorá s určitým nedostatkom právneho
úkonu spája právny následok v podobe jeho neplatnosti“.25
4

VLASTNÉ ZAVINENIE DUŠEVNEJ PORUCHY

V rámci problematiky neplatnosti právnych úkonov urobených osobou
konajúcou v duševnej poruche treba osobitnú pozornosť venovať otázke zavinenia
duševnej poruchy. V iných súvislostiach, napríklad v súvislosti so zodpovednosťou
za škodu (§ 423 OZ, § 180 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení
neskorších predpisov, ďalej len „Zákonník práce“ alebo „ZP“), totiž platí, že osoby,
ktoré sa vlastnou vinou uviedli do stavu, v ktorom nie sú schopné ovládnuť svoje
konanie alebo posúdiť jeho následky, nepožívajú (osobitnú) právnu ochranu. Preto sa
zdá, že ochrana osoby s duševnou poruchou sa v právnom poriadku uplatňuje zásadne
s výhradou vlastného zavinenia. K vlastnému zavineniu duševnej poruchy môže
v praxi najčastejšie dochádzať pri použití alkoholu, omamných látok
či psychotropných látok.
V porovnaní s ustanovením § 423 OZ alebo § 180 ZP však v ustanovení § 38
ods. 2 OZ výhrada vlastného zavinenia duševnej poruchy vyjadrená nie je. Možno
poznamenať, že v tomto ohľade sa slovenská právna úprava od súčasnej českej
právnej úpravy odlišuje. V podmienkach Českej republiky sa na právne úkony
urobené v duševnej poruche (§ 581 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, ďalej len „český občanský zákoník“) vzťahuje aj ustanovenie §
24 českého občanského zákoníku, podľa ktorého platí, že kto sa vlastnou vinou
privedie do stavu, v ktorom by inak za svoje konanie zodpovedný nebol, zodpovedá
za konanie v tomto stave urobené.26 Z toho je možné vyvodiť, že konanie urobené
v takto zavinenom stave bude vyvolávať právne následky.27 Predmetné ustanovenie
totiž vychádza z právnej koncepcie zodpovednosti za konanie, na rozdiel od
ustanovenia § 423 OZ alebo § 180 ZP, ktoré výhradu vlastného zavinenia upravujú až
v súvislosti so zodpovednosťou za škodu (v súvislosti so zodpovednosťou za škodu
tiež § 2922 českého občanského zákoníku).

25
Pozri bližšie: nález Ústavného súdu SR zo dňa 1. apríla 2015, sp. zn. I. ÚS 640/2014, nález Ústavného súdu SR
zo dňa 28. apríla 2014, sp. zn. IV. ÚS 15/2014.
26
Podľa § 24 českého občanského zákoníku platí: „Každý člověk odpovídá za své jednání, je-li s to posoudit je
a ovládnout. Kdo se vlastní vinou přivede do stavu, v němž by jinak za své jednání odpovědný nebyl, odpovídá
za jednání v tomto stavu učiněná.“
27
Pozri tiež: MELZER, F. a kol. Občanský zákoník. Velký komentář. Svazek III. § 419-654. Praha: Leges, 2014, s. 743.
Naproti tomu, podľa L. Tichého je nerozhodné, či sa chránená osoba ocitla v stave duševnej poruchy v dôsledku
vlastného zavinenia, alebo nie. Pozri bližšie: ŠVESTKA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha:
Wolters Kluwer, 2014, s. 1458.
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S ohľadom na uvedené slovenská občianskoprávna úprava nasvedčuje skôr
záveru o neplatnosti právneho úkonu urobeného v duševnej poruche, s tým, že ak pre
neplatnosť takého právneho úkonu vznikne škoda, vysporiada sa podľa ustanovení o
zodpovednosti za škodu (§ 42 OZ). V rámci zodpovednosti za škodu spôsobenú tými,
ktorí nemôžu posúdiť následky svojho konania, by potom bolo potrebné zohľadniť,
že kto sa uvedie vlastnou vinou do takého stavu, že nie je schopný ovládnuť svoje
konanie alebo posúdiť jeho následky, je povinný nahradiť škodu v tomto stave
spôsobenú; spoločne a nerozdielne s ním zodpovedajú tí, ktorí ho do tohto stavu
úmyselne priviedli (§ 423 OZ).
Z ústavnoprávneho hľadiska však pri vlastnom zavinení duševnej poruchy
záver o neplatnosti právneho úkonu (s následným vznikom zodpovednosti za škodu)
neobstojí. Pripomíname, že v prípade ustanovenia § 38 ods. 2 OZ ide o kolíziu
princípu ochrany osôb konajúcich v duševnej poruche a princípu ochrany osôb
konajúcich v dobrej viere, medzi ktorými treba hľadať spravodlivú rovnováhu.
V situácii, že konajúca osoba sa vlastnou vinou uviedla do stavu, v ktorom nie je
schopná ovládnuť svoje konanie alebo posúdiť jeho následky, treba kolíziu právnych
princípov riešiť jednoznačne v prospech ochrany dobrej viery.
V naznačenom smere možno odkázať na nález Ústavného súdu SR zo dňa
22. novembra 2012, sp. zn. IV. ÚS 340/2012, v ktorom Ústavný súd SR konštatoval,
že „ten, kto vyvolal určité konanie, sa v zásade nesmie ex post dovolávať vád
jednotlivých úkonov, ktoré sám spôsobil,“ ale aj na nález Ústavného súdu SR zo dňa
11. októbra 2018, sp. zn. II. ÚS 294/2018, podľa ktorého „(...) ak súd rozhodne siahne
po neplatnosti, aby tak zjednodušil riešenie sporu, potom (iv) neposkytuje ústavným
spôsobom právo na súdnu ochranu, ale popiera ju. Namiesto nastolenia právneho
mieru dáva základ k ďalším sporom, napr. o náhradu škody.“28
Reflektujúc hľadanie spravodlivej rovnováhy medzi princípom ochrany osôb
konajúcich v duševnej poruche a princípom ochrany osôb konajúcich v dobrej viere,
ako aj úlohu všeobecného súdu pri poskytovaní súdnej ochrany stranám civilného
procesu, vyslovujeme presvedčenie, že duševná porucha, ktorá vznikne vlastným
zavinením konajúcej osoby, neplatnosť právneho úkonu nespôsobí. Tým sa zároveň
v súlade s rozhodovacou praxou Ústavného súdu SR predchádza sporu o náhradu
škody, ktorá by pre neplatnosť právneho úkonu eventuálne vznikla.
O inú situáciu by však išlo v prípade, ak by inej osobe (napr. zmluvnému
partnerovi) bolo z okolností zrejmé, že konajúca osoba nedokáže posúdiť následky
svojho konania alebo svoje konanie ovládnuť. V takej situácii (prakticky v prípade
zneužitia duševnej poruchy) sa princípu ochrany osôb konajúcich v dobrej viere
dovolávať nemožno, ale naopak, v súlade s účelom ustanovenia § 38 ods. 2 OZ treba
poskytnúť právnu ochranu osobe konajúcej v duševnej poruche a vysloviť záver
o neplatnosti takého právneho úkonu.
28
Pozri bližšie: nález Ústavného súdu SR zo dňa 22. novembra 2012, sp. zn. IV. ÚS 340/2012, nález Ústavného súdu
SR zo dňa 11. októbra 2018, sp. zn. II. ÚS 294/2018.
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ZÁVER
Napriek tomu, že ustanovenie § 38 ods. 2 OZ je v nezmenenej podobe súčasťou
legálneho textu už od roku 1964, teoretické i praktické pohľady na toto ustanovenie
sa neustále vyvíjajú. Medzi najaktuálnejšie problémy patrí otázka zisťovania duševnej
poruchy, v rámci ktorej sa v podmienkach Českej republiky diskutuje o tzv.
dôkaznom štandarde. Kým Ústavný súd ČR za primeranú označil požiadavku vysokej
miery pravdepodobnosti preukázania, že konajúca osoba nebola schopná posúdiť
následky svojho konania alebo svoje konanie ovládnuť, Najvyšší súd ČR zdôrazňuje
potrebu dosiahnutia záveru o pravdivosti tejto skutočnosti.
V situácii predpokladanej ustanovením § 38 ods. 2 OZ sa princíp ochrany osôb
konajúcich v duševnej poruche dostáva do kolízie s princípom právnej istoty, resp.
princípom ochrany osôb konajúcich v dobrej viere. V kolízii týchto princípov sa
aktuálna česká rozhodovacia prax usiluje o hľadanie spravodlivej rovnováhy. Česká
prax však upozorňuje i na účel ustanovenia § 38 ods. 2 OZ, ktorý z hľadiska princípu
ochrany osôb konajúcich v duševnej poruche ani nemusí nevyhnutne viesť k záveru
o neplatnosti právneho úkonu. Český prístup vnímame pozitívne a domnievame sa, že
ho možno dobre uplatňovať aj v podmienkach Slovenskej republiky.
Osobitnú pozornosť treba venovať otázke vlastného zavinenia duševnej
poruchy, teda prípadu, že konajúca osoba sa do stavu, v ktorom nie je schopná
ovládnuť svoje konanie alebo posúdiť jeho následky, uviedla vlastnou vinou. Aj v
takej situácii treba hľadať spravodlivú rovnováhu medzi princípom ochrany osôb
konajúcich v duševnej poruche a princípom ochrany osôb konajúcich v dobrej viere,
ďalej rešpektovať, že ten, kto vyvolal určité konanie, sa v zásade nesmie ex post
dovolávať vád jednotlivých úkonov, ktoré sám spôsobil, a zároveň nedávať základ
prípadným sporom o náhradu škody. Preto máme za to, že duševná porucha, ktorá
vznikla vlastným zavinením konajúcej osoby, neplatnosť právneho úkonu v zásade
nespôsobuje.
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Ochrana religiózneho prejavu v pluralistickej Európe
Protection of Religious Manifestation in Pluralist Europe
JUDr. Ivana Kuráková - Mgr. Adrián Lukáčik

Abstrakt
Prejavovanie náboženského presvedčenia ako prirodzená súčasť ľudskej identity sa
v súvislosti so spoločenskými zmenami stáva čoraz zreteľnejšie otázkou politiky ale
aj práva. V príspevku skúmame prístup súdnych orgánov k ochrane religiózneho
prejavu, konkrétne vo vzťahu k používaniu náboženských symbolov. Na základe
pozorovania rozhodovacej činnosti vnútroštátnych súdov a nadnárodných súdnych
orgánov sa domnievame, že ochrana náboženského prejavu medzi členskými štátmi
EÚ nie je jednotná, pričom nadnárodné orgány buď rezignujú na akceptovanie
vnútroštátnych riešení alebo nedisponujú dostatočnými právomocami na presadenie
efektívnej ochrany religiózneho prejavu.
Kľúčové slová:
religiózny prejav, náboženský symbol, judikatúra, pluralizmus, Európa.
Abstract
Due to social changes the manifestation of religious beliefs as an integral part of
human identity is becoming more and more frequent issue of politics and law. In this
paper we focus on attitudes of judicial bodies towards protection of religious
manifestation, specifically in use of religious symbols. Based on the jurisprudence of
the national courts and supranational judicial bodies we contend that religious
manifestation protection within the EU Member states lacks unity and the
supranational bodies either give way to national solutions, or they do not possess
competences to enforce effective protection of religious manifestation.
Key words:
religious manifestation, religious symbol, case law, pluralism, Europe.
ÚVOD
Vzťahy medzi politikou, právom a náboženstvom sú v súčasnosti predmetom
verejného záujmu viac než doteraz. Jednou z tém, ktoré s tým súvisia, je otázka
náboženských symbolov vo verejnom priestore. Otázka pôsobenia náboženských
symbolov vo verejnej sfére spustila aj ďalšie diskusie o rozsahu slobody
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náboženského vyznania v rôznych štátoch sveta. Diskusie o prijateľnosti či
neprijateľnosti náboženských symbolov na pôde určitých verejných inštitúcií
priťahujú čoraz väčšiu pozornosť nielen v právnych kruhoch, ale aj širšej verejnosti.
Otázka, čo sa považuje za náboženský symbol, je zložitou problematikou, v rámci
ktorej sa prelínajú objektívne hľadiská s prvkami subjektívneho presvedčenia každého
jednotlivca. Medzi najdiskutovanejšie náboženské symboly patrí islamský závoj a
teda zahaľovanie žien. Pri pokusoch niektorých vlád zahaľovanie zakázať sa však
začal väčší dôraz klásť aj na ostatné náboženské symboly a diskusia postupne
nadobudla omnoho väčšie rozmery než by sa pôvodne očakávalo.
V prostredí Európy, obzvlášť v priestore Európskej únie, ktorý stojí na hodnote
demokracie a úcty k základným právam, sa spoločnosť vyznačuje kultúrnym
a hodnotovým pluralizmom. Napriek deklarovanej akceptácii rôznorodosti je Európa
vzhľadom na svoj historický vývoj ideovo christano-centrická. Preto migrácia
a globalizácia so sebou prinášajú nové výzvy pre chápanie náboženského pluralizmu,
ktorý je inherentnou vlastnosťou demokratickej spoločnosti.1 Popri tomto význame je
pluralizmus v európskych demokraciách prítomný aj v právnej rovine. Pre potreby
tohto príspevku je osobitne dôležitý pluralizmus mechanizmov ochrany ľudských
práv.
Prostredníctvom tohto článku predstavujeme problematiku religiózneho
prejavu v súvislosti s používaním náboženských symbolov. V prvej časti ozrejmíme
základné východiská, ktoré sa spájajú s vytýčeným problémom. Budeme sa venovať
charakteristike náboženského symbolu a otázkam, ktoré vyvoláva v pluralistickej
európskej spoločnosti. Následne sa v druhej časti sa zameriame na pôsobenie
mechanizmov ochrany základných práv v oblasti ochrany náboženského prejavu.
Rozhodovaciu činnosť jednotlivých orgánov podrobíme vzájomnej komparácii za
účelom zhodnotenia fungovania ochrany religiózneho prejavu.
1

RELIGIÓZNY PREJAV V EURÓPSKOM PRIESTORE

Náboženské predstavy a prejavy sa spájajú už s prvopočiatkami kultúry
v ľudskej spoločnosti. 2 Bez ohľadu na to či ide o prapôvodné animistické predstavy,
alebo náboženstvá v súčasnom význame, je religiozita významnou súčasťou ľudskej
identity. Konfesionálna identita sa zásadne podpísala na historickom vývoji skrz
náboženské konflikty a následné budovanie vestfálskeho usporiadania Európy
smerom od podmienečnej akceptácie náboženskej rôznorodosti až k plnej
náboženskej slobode.3 Dosiahnutá sloboda vierovyznania a náboženského
presvedčenia sa vzťahuje jednak na vnútorné presvedčenie ako absolútne právo ale aj
na zaujatie náboženského presvedčenia in foro externo, teda manifestáciu nábožnosti,
ktorá môže podliehať obmedzeniam.
Pozri napr. Ouranio Toxo and Others v. Greece, no. 74989/01, § 35, ECHR 2005-X (extracts).
PEOPLES, H.C., DUDA, P. & MARLOWE, F.W. Hunter-Gatherers and the Origins of Religion. In: Human
Nature, 2016, č. 27, str. 274.
3
JOHNSON, N. D., KOYAMA, M. Persecution and Toleration: The Long Road to Religious Freedom. Cambridge:
Cambridge University Press, 2019, str. 294 a nasl.
1
2
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Zatiaľ čo prejavovanie náboženského presvedčenia v súkromí sa nestretáva
s výraznejšími obmedzeniami, religiózne prejavy vo verejnom priestore sú často
predmetom diskusie o potrebe obmedzení. Pojem verejný priestor chápeme aj bez
potreby legálnej definície ako protipól súkromného priestoru, teda ako určitý priestor,
kde sa bude stretávať mnoho kultúr a náboženstiev a kde sa odohráva verejný život,
čo zahŕňa aj verejné inštitúcie. Niektorí autori smerujú k názoru, že verejný priestor
je sférou politického jednania, verejných interakcií, dynamického sociálneho
priestoru, ktorý je opakom toho, čo sa deje v sfére súkromnej.4 Za verejný priestor je
možné považovať aj „priestor verejného záujmu“, ktorý je regulovaný najmä štátom. 5
Medzi významné oblastí, kde sa vo verejnom priestore prejavuje vzťah štátu a
náboženstva, patrí sektor školstva, verejných inštitúcií či, čo môžeme bez pochýb
považovať za verejný priestor. Sektor školstva zohráva elementárnu úlohu pri
kreovaní občianskej identity a lojality k štátu. Práve preto majú diskusie o vhodnosti
náboženských symbolov vo verejnom priestore svoje korene práve v oblasti
vzdelávacích inštitúcií, keďže aj zdanlivé „detaily“, ako je obliekanie, zahaľovanie či
nosenie výrazných náboženských symbolov na šperkoch nadobúda politický rozmer.6
Téma výskytu a vhodnosti náboženských symbolov vo verejnom priestore je
spojená najmä s nárastom migrácie a plurality v spoločnosti. Živnou pôdou konfliktov
v minulosti boli často situácie, keď sú migranti ovplyvnení napríklad hlbokým
vzťahom k udržiavanou svojich tradičných zvyklostí, vrátane nosenia náboženských
symbolov. V novom prostredí odmietajú prijať kultúrne vzorce autochtónneho
obyvateľstva, ktoré je rovnako pevne spojené s náboženskými tradíciami a vlastnými
náboženskými symbolmi7. Zároveň však platí, že hodnoty stálych prisťahovalcov sú
podstatnou súčasťou celospoločenských záujmov a hodnôt. Aj to je dôvodom, prečo
sa mení rovnováha náboženskej slobody kultúrne odlišnej komunity a štátnej
zodpovednosti v oblastiach ako je verejné školstvo, stavba náboženských budov či
právna regulácia nosenia náboženských symbolov.
1.1

Vymedzenie náboženských symbolov

Určenie toho, čo je náboženský symbol, je náročné aj v dôsledku absencie
jednotnej definície. Vyplýva to najmä zo skutočnosti, že pre každé náboženstvo,
cirkev či jednotlivca môže náboženský symbol predstavovať odlišný a jedinečný
predmet či objekt, ktorý môže byť hmotný alebo nehmotný, hnuteľný či nehnuteľný.
Pojem náboženský symbol nie je možné v rámci právnej vedy definovať, ale je možné
ho popísať a na základe toho vyvodiť prostredníctvom objektívnych znakov určitú
charakteristiku. V najširšom zmysle možno náboženský symbol charakterizovať ako
objekt náboženskej úcty alebo náboženskej oddanosti. Medzi náboženské symboly tak
Viď HABERMAS, J. Strukturální přeměna veřejnosti. Zkoumání jedné kategorie občanské společnosti.
Council of Europe: Wearing of religious symbols in public areas Fact sheet. Citované 07.02.2018. Dostupné online:
https://www.coe.int/t/DC/Files/Source/FS_religsymbols_en.doc Str. 2
6
BARŠOVÁ, A. – BARŠA, P. Přistehovalectví a liberální stát. Imigrační a integrační politiky v USA, západní Evropě
a Česku. Str. 195
7
ŠTEFANČÍK, R., LENČ, J. Mladí migranti v slovenskej spoločnosti. Medzinárodná migrácia, moslimovia, štát a
verejná mienka. Str. 33
4
5
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možno zaradiť všetky veci, predmety a objekty, ktoré tvoria prvky v náboženskom
živote veriacej osoby a prispievajú k uplatňovaniu slobody náboženského vyznania.8
Na jednej strane sú náboženské symboly predmetom právnej úpravy, na strane druhej
sú však v náboženských symboloch obsiahnuté subjektívne hodnoty.
Takto široko koncipovaná charakteristika tak môže zahŕňať rôzne formy vecí
ako oblečenie, šperky, doplnky na odeve, ale aj prispôsobenie vzhľadu napríklad
účesom či tetovaním, vyobrazením na stenách budov, v knihách a na obrazoch,
budovy ako sú kostoly, synagógy, mešity alebo iné náboženské chrámy, písané
materiály ako Biblia, Korán a iné náboženské texty, náboženské artefakty, pozostatky
náboženských predstaviteľov, rituálne úkony ako napríklad rituálne usmrcovanie
zvierat ale aj celý rad ďalších vecí, ktoré nie je možné špecifikovať, no napriek tomu
predstavujú pre jednotlivca predmet náboženskej úcty.9 Za náboženský symbol sa
považuje aj časť odevu ako je turban alebo závoj, ktorých pôvod je odvodený od
náboženstva alebo je náboženstvom inšpirovaný, hoci pre veriaceho nie je
povinnosťou ho nosiť.10 Aj symboly nosené ako odev tvoria súčasť identity
jednotlivca. Preto čokoľvek zhmotňuje pojem náboženský symbol a zároveň to
predstavuje spôsob vyjadrenia náboženského presvedčenia.
Nárast migrácie do Európy je v posledných rokoch zrejmý. Nie je teda
neočakávané, že si so sebou z vlasti prinášajú okrem ďalších zvykov aj svoje
náboženské symboly. V súvislosti s etablovaním islamu ako cudzorodého prvku v
Európe sú viditeľné najmä dva prejavy – mešity a zahaľovanie žien. Oba tieto
symboly spája ich silná vizuálna stránka a to, že vstupujú do verejného priestoru. Z
hľadiska právnej štúdie náboženských symbolov je podľa nášho názoru nutné
obmedziť pojem náboženský symbol v právnej rovine na tie špecifické znaky a prvky,
ktoré sa najčastejšie premietajú do právnych sporov. Na identifikáciu závoja ako
náboženského symbolu nie je potrebné vysoké vzdelanie a pre pozorovateľa môžu
mať symbolické významy, ktoré súvisia s jeho vlastným hodnotovým zázemím11.
Tieto symboly vníma široká verejnosť často nielen ako prejav kultúrnej a náboženskej
diverzity, ale aj ako predzvesť neurčitého ohrozenia celospoločenskej bezpečnosti
a budúcnosti
Problematika nosenia náboženských symbolov podľa nášho názoru zasahuje
hneď do niekoľkých právnych odvetví tak verejného, ako aj súkromného práva.
Nosenie náboženských symbolov zamestnancami štátnej správy, policajtmi a sudcami
súvisí najmä so správnym právom. Nosenie konfesných symbolov sa však môže týkať
aj zamestnancov mimo štátneho sektora, ak si prajú nosiť ich na pracovisku.
Nemôžme teda z verejného priestoru v užšom slova zmysle vynechať ani pracoviská
nezriadené štátom. Vo všeobecnosti neexistuje zákaz slobodne prejavovať svoje
EVANS, M. D. Manual on the Wearing of Religious Symbols in Public Areas. Str. 63
Council of Europe: Wearing of religious symbols in public areas Fact sheet. Citované 07.02.2018. Dostupné online:
https://www.coe.int/t/DC/Files/Source/FS_religsymbols_en.doc Str. 2
10
HOWARD, E. Law and the Wearing of Religious Symbols: European Bans on the Wearing of Religious Symbols
in Education. Str. 27
11
TOPINKA. D. Muslimové v Česku. Etablování muslimú a islámu na verějnosti. Str. 140
8
9
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náboženstvo alebo vieru prostredníctvom nosenia náboženských symbolov štátnymi
zamestnancami. Faktom je, že túto slobodu možno legitímne obmedziť, ak je to
nevyhnutné na zabezpečenie všeobecnej dôvery v štát a jeho objektívnych a
nábožensky neutrálnych reprezentantov. Všeobecné odvolanie sa na sekularizmus
však ešte nemusí postačovať. Pri určovaní oprávnenosti akéhokoľvek obmedzenia je
jednou z alternatív, že sa zákonodarca zameria skôr na funkciu štátneho zamestnanca
než na skutočnosť, že je štátnym zamestnancom12. Jedným z argumentov
podporujúcich túto tézu je, že štát by nemal obmedzovať ich možnosť nosiť
náboženské symboly, pokiaľ to neohrozuje ich profesionalitu a objektívnosť aj za
predpokladu, že by bol náboženský symbol viditeľný.
1.2

Zahaľovanie častí tela ako manifestácia náboženského presvedčenia

Pre obyvateľov „západného sveta“ sa v súvislosti s postavením ženy v islame
najväčšia pozornosť venuje nepochybne zahaľovaniu žien. Dôvody nosenia závoja
majú rôzne príčiny. V tých štátoch, kde sa sekulárne vlády snažia alebo snažili znížiť
vplyv islamistov, sa stal hidžáb – teda islamský koncept zahaľovania žien na
verejnosti – symbolom vzdoru a je na vzostupe.13 Mnohé ženy nosia závoj aj ako
symbol určitého protestu voči pokroku a modernizácií spoločnosti. Je to ich spôsob
demonštrácie proti zmenám v tradičnom náboženstve, spôsobe života a prejav odporu
k západnej kultúre, politike Izraela a tiež k ženám, ktoré prevzali európsky spôsob
odievania sa a vzdali sa nosenia závoja.
Šatky a závoje sú viac ako len odevom, sú aj náboženským symbolom, ktorého
nosenie na verejnosti je právom rôznych štátov regulované. Právne problémy, ktoré
vznikajú v súvislosti s nosením moslimskej šatky, vedú k vzniku zásadnej otázky o
miere odlišnosti a rôznorodosti, ktorú musí otvorená a pluralistická európska
spoločnosť akceptovať, a akú mieru prispôsobenia môže naopak vyžadovať od
určitých menšín14 Zahaľovanie a jeho zvýšená „popularita“ v posledných
desaťročiach je tiež spojené s obnovením náboženského fundamentalizmu v
islamskom svete.15 Rozmanitosť moslimských spoločností však neumožňuje
zovšeobecnenie tejto problematiky, preto v súvislosti so zahaľovaním treba brať
ohľad na rozdiely medzi právom a zvyklosťami a aj medzi jednotlivými štátmi.
Zahaľovanie a spoločenská segregácia žien sa tiež čoraz viac stáva
prostriedkom, ktorým sa žena chráni pred obťažovaním a zaisťuje jej väčší rešpekt,
preto sa mu dobrovoľne podvoľujú16. Proti povinnému zahaľovaniu sa však postupne
stavajú aj samotné objekty zahaľovania. Islamský feminizmus je novým a silnejúcim
trendom. Najmä mladé, vzdelané a urbanizované ženy zo stredných vrstiev začínajú
12
Council of Europe: Wearing of religious symbols in public areas Fact sheet. Citované 07.02.2018. Dostupné online:
https://www.coe.int/t/DC/Files/Source/FS_religsymbols_en.doc Str. 3
13
TUREČEK, B. Světla a stíny islámu. Str. 93
14
Návrhy generálnej advokátky JULIANE KOKOTT, prednesené 31. mája 2016, Vec C‑157/15. Dostupné online:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:62015CC0157
15
DOWN, CH. Veiling in Oman. In The Middle East in London. Str. 10
16
TUREČEK, B. Světla a stíny islámu. Str. 99
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nosiť šatku, teda symbol silnej religiozity ako symbol odporu voči tomu, čo považujú
za sekulárnu diktatúru.17
1.3

Prístup Francúzska

Vzťah inštitúcií Francúzskej republiky a francúzskej verejnosti k náboženstvu
je určovaný ideológiou sekularizmu, ktorá je vo francúzskej legislatíve zakotvená
zákonom z r. 9. decembra 1905 o oddelení cirkvi od štátu.18 Tento zákon mal zbaviť
štát zodpovednosti v náboženskej oblasti, po materiálnej stránke však došlo ku
kompromisu a štát naďalej čiastočne subvencuje niektoré cirkevné aktivity.19 Tento
zákon bol však nepochybne míľnikom vo vytváraní novej, explicitne sekulárnej
národnej kultúry. Od tohto roku je princíp laickosti založený na troch pilieroch –
slobode svedomia, odluke cirkvi od štátu a na slobode praktikovania všetkých
náboženstiev.20 Francúzsko je tak od roku 1905 podriadené principe de laïcité,
republikánskemu princípu laickosti. Laickosť je tak model, ktorý je založený na
slobode vyznania a na slobode k vzťahu k náboženstvu, do ktorého štát nezasahuje.
Štát je tak neutrálny, k žiadnej viere nie je nepriateľský a zároveň nie je žiadnemu
náboženstvu naklonený.
Francúzsko spomíname najmä preto, pretože sa tu spustila prvá výraznejšia
verejní diskusia o náboženských symboloch vo verejnom priestore21. Práve tu
prepukol v r. 1989 spor, ktorý neskôr dostal pomenovanie „šatková aféra“, ktorý sa
začal vylúčením moslimských školáčok zo školy v Creil, pretože odmietli do školy
chodiť nezahalené hidžábom, respektíve si ho odmietali snímať počas vyučovania, s
čím nesúhlasili ich rodičia, prisťahovalci z Maroka.22 Výsledkom verejných diskusii
ale bolo, že k obmedzeniu náboženských symbolov má dochádzať len vtedy, keď má
ich nosenie prosyletický charakter, inak sa jedná o realizovanie slobody
náboženského prejavu, čo samo o sebe nie je nezlučiteľné s princípom laickosti.23 Aj
tento prípad však rozdelil verejnosť, čo sa napokon odrazilo aj v ďalšom vývoji
diskurzu okolo náboženských symbolov.
Na polemiku okolo zahaľovania žien vo Francúzsku mala vplyv správa tzv.
Stasiho komisie o sekularizme v decembri 2003, ktorá vychádza z dvoch kľúčových
postojov, ktoré vychádzajú z dejín sekularizmu vo Francúzsku. Na jednej strane je to
neutralita štátu vo vzťahu k náboženstvu a slobode myslenia, na druhej strane
rešpektovanie slobody prejavovať svoje náboženstvo verejne, napríklad nosením
ČERNÝ, K. Svět politického islámu. Politické probuzení Blízkeho východu. Str. 91
Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État. Dostupné online:
http://www2.cnrs.fr/sites/thema/fichier/loi1905textes.pdf
19
BARŠOVÁ, A. – BARŠA, P. Přistehovalectví a liberální stát. Imigrační a integrační politiky v USA, západní Evropě
a Česku. Str. 18
20
WEIL, P. Být francouzem – čtyři pilíře státního občanství. In: SITEK, P. (ed) Pohyb a začlenění. Francouzská
perspektiva. Str. 161
21
WIEVIORKA, M. Veřejná diskuse o imigraci – komunitarizace, neúspěch republikánskeho modelu ? In: SITEK,
P. (ed) Pohyb a začlenění. Francouzská perspektiva. Str. 179
22
TOPINKA. D. Muslimové v Česku. Etablování muslimú a islámu na verějnosti. Str. 26
23
BARŠOVÁ, A. – BARŠA, P. Přistehovalectví a liberální stát. Imigrační a integrační politiky v USA, západní Evropě
a Česku. Str. 184
17
18
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náboženských symbolov.24 Činnosť tejto komisie vyústila do prijatia zákona o zákaze
nosenia náboženských symbolov25 na francúzskych školách26. Hoci verejná diskusia
sa týkala najmä zahaľovania žien, tento zákon sa vzťahuje na všetky náboženské
symboly. Stasiho komisia teda postupovala v súlade s princípom laickosti – na jednej
strane boli zakázané viditeľné náboženské symboly v priestore škôl, čiže tam, kde ich
výskyt narušuje slobodu vyznania ostatných, avšak na strane druhej boli islamu
pridelené rovnaké práva ako ostatným náboženstvám.27 Niet ale pochýb, že zákon sa
nestretol s pochopením naprieč politického spektra, naopak vyvolal a dodnes
vyvoláva rozporuplné reakcie.
Regulácia náboženských
Francúzsku k ich potlačeniu vo
náboženských symbolov, ale
spektrom. Problém v minulosti
turbanu.
2

symbolov, ako teda bolo naznačené, smeruje vo
verejnom priestore. Netýka sa to len moslimských
ostentatívnych náboženských symbolov naprieč
vyvolalo nielen nosenie závoja, ale aj sikhského

RELIGIÓZNY PREJAV V PRÁVNO-APLIKAČNEJ PRAXI

V európskom priestore má rešpekt k ľudským právam vysokú hodnotu a je
zdôraznený simultánnou existenciu viacerých právnych záruk, ktoré deklarujú
ochranu základných práv. Na primárnej úrovni sa ochrany základným právam
poskytuje v rámci vnútroštátnych právnych poriadkov na základe zakotvených
ústavnoprávnych garancií. Historicky druhým najstarším systémom zabezpečujúcim
ochranu ľudských práv je univerzálne medzinárodné právo a napokon ďalšie
možnosti ochrany poskytuje regionálneho medzinárodné právo Rady Európy, ako aj
právo Európskej únie. Toto spolupôsobenie viacerých mechanizmov v oblasti
základných práv vytvára tzv. viacúrovňový systém ochrany základných práv.28 Na
národnej úrovni sa ochrana religiózneho prejavu poskytuje na základe
ústavnoprávnych noriem a prostredníctvom vnútroštátnych mechanizmov, ktoré pre
ich rôznorodosť nebudeme pre potreby tohto článku bližšie charakterizovať.
V medzinárodnom práve univerzálnom táto ochrana vyplýva najmä z čl. 18
Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, ktorého dodržiavanie
monitoruje Výbor OSN pre ľudské práva (CCPR) aj prostredníctvom individuálnych

24
La
Commission
Stasi.
Citované
08.02.2018.
Dostupné
online:
https://collab.its.virginia.edu/access/content/group/3773a2c7-fc6b-4fc9b6fd914f2b55ef1c/02_projets_des_etudiants/Religions_et_laicite/Religion_et_Laicite/Commiss ion_Stasi.html
25
La loi no 2004-228 z 15. marca 2004, t. j. zákon, ktorý zakazuje nosenie nápadných náboženských symbolov a
odevov na druhom stupni francúzskych základných škôl a štátnych gymnáziách.
26
BARŠOVÁ, A. – BARŠA, P. Přistehovalectví a liberální stát. Imigrační a integrační politiky v USA, západní Evropě
a Česku. Str. 184
27
WEIL, P. Být francouzem – čtyři pilíře státního občanství. In: SITEK, P. (ed) Pohyb a začlenění. Francouzská
perspektiva. Str. 168
28
BENKO, R. Regionalizmus v oblasti ochrany základných práv a všeobecné medzinárodné právo. In KLUČKA, J.
et al. Regionalizmus a jeho prínos pre všeobecné medzinárodné právo. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach, 2015, str. 171.

312

sťažností na základe opčného protokolu.29 Na úrovni Rady Európy sa na náboženský
prejav vzťahuje čl. 9 Európskeho dohovoru o ochrane základných práv a slobôd
s možnosťou kontroly Európskym súdom pre ľudské práva. V právnom poriadku
Európskej únie ochranu prejavom nábožnosti poskytuje čl. 10 Charty základných práv
EÚ, ktoré sa však uplatňuje nie všeobecne ale iba pri aplikácii práva Únie. Jej
uplatňovanie spadá do pôsobnosti ako inštitúcií EÚ, najmä Súdneho dvora, ale aj
vnútroštátnych orgánov. V tejto kapitole poskytneme komparáciu rozhodovacej
činnosti v rámci týchto mechanizmov.
2.1

Nosenie symbolov na verejnom priestranstve

V roku 2010 bol vo Francúzsku predložený návrh zákona o zákaze zahaľovania
tváre na verejnom priestranstve. Návrh bol odôvodnený potrebou zabezpečenia
verejného poriadku ale aj tým, že zahaľovanie tváre je v rozpore so základnými
požiadavkami spolužitia (fr. vivre ensemble) vo francúzskej spoločnosti, so zásadou
rovnosti mužov a žien, ako aj princípmi republikanizmu a ideálom fraternité.30 Prijatý
zákon bol na návrh predsedov Assemblée nationale a Sénat podrobený predbežnej
kontrole ústavnosti. Avšak podľa rozhodnutia Conseil Constitutionnel je zákon
v súlade s francúzskou ústavou, pretože sa ním dopĺňajú a zovšeobecňujú pravidlá
pre špecifické situácie za účelom ochrany verejného poriadku, pričom zohľadnenie
záujmu na ochrane verejného poriadku vo vzťahu k ochrane základných práv v prijatej
úprave nie je zjavne neprimerané.31 Podobnú úpravu prijalo aj Belgické kráľovstvo
v roku 201132 a rovnako Belgický ústavný súd uznal verejný poriadok a princíp vivre
ensemble ako legitímne dôvody na obmedzenie zahaľovania tváre. Rovnako uviedol,
že takéto obmedzenie je primerané a nevyhnutné v demokratickej spoločnosti, keďže
zahaľovanie znemožňuje individualizáciu osoby, čo znemožňuje nadviazanie
spoločenských vzťahov, čo predstavuje základ demokratickej spoločnosti.33
Sťažnosti na obmedzenia nosenia náboženských symbolov na verejnom
priestranstve sa dostali aj pred Európsky súd pre ľudské práva. V prípade
sťažovateľky S.A.S. proti Francúzsku sa veľká komora ESĽP zaoberal sťažnosťou
moslimskej ženy, ktorá sa sama bez cudzieho donútenia rozhodla nosiť burku a nikáb
a prijatý zákon považovala za porušenie práva na rešpektovanie súkromia a slobody
náboženského vyznania. Argument francúzskej vlády založený na rovnosti mužov
a žien nepovažoval ESĽP za legitímny dôvod obmedzenia religiózneho prejavu. 34
Podľa tohto súdu však za určitých podmienok je rešpekt k minimálnym podmienkam
spolužitia – princíp vivre ensembe možné považovať za legitímny dôvod súvisiaci
29
International Covenant on Civil and Political Rights, New York 16.12.1966 (UN TS vol. 999 n° 14668, p.171),
publikované pod č. 120/1976 Zb.; Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, New
York 16.12.1966 (UN TS vol. 999 n° 14668, p.171), publikované pod č. 169/1991 Zb.
30
Projet de loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public, n° 2520, déposé le 19 mai 2010.
31
Cons. Const., décision n° 2010-613 DC du 7 octobre 2010 - Loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace
public (J. O. n°0237, 12.10.2010, p. 101).
32
Loi du 1er juin 2011 visant à interdire le port de tout vêtement cachant totalement ou de manière principale le
visage (Moniteur Belge, 13.07.2011, p. 41734)
33
C.C., Arrêt no 145/2012 du 6 décembre 2012, B.21
34
S.A.S. v. France [GC], no. 43835/11, § 119, ECHR 2014 (extracts).
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s ochranou práv a slobôd ostatných osôb. Podľa ESĽP je tvár dôležitou súčasťou
sociálnej interakcie, preto je pochopiteľné, že osoby na verejnom priestranstve si
neželajú vidieť praktiky znemožňujú otvorené medziľudské vzťahy, ktoré sú
neoddeliteľnou súčasťou života spoločnosti. Zákaz zahaľovania tak predstavuje
legitímny dôvod na ochranu práva ostatných osôb viesť žiť v priestore socializácie.35
Vo vzťahu k podmienke nevyhnutnosti tohto opatrenia v demokratickej
spoločnosti ESĽP zaujal zdržanlivé stanovisko a uviedol, že dané všeobecné opatrenie
patrí do rozsahu voľnej úvahy štátu (margin of apprecciation), pretože skúmanie
nevyhnutnosti tohto opatrenia by predstavovalo prieskum rovnováhy medzi zásadne
odlišnými názormi v spoločnosti, ktorá bola dosiahnutá demokratickým procesom.36
Z uvedených dôvodov podľa ESĽP nedošlo k porušeniu Dohovoru. Tieto úvahy
následne nasledovali aj komory pri rozhodovaní o sťažnostiach z Belgicka.37
Napokon francúzsky zákon obmedzujúci zahaľovanie tváre na verejnosti
preskúmal aj Výbor OSN pre ľudské práva v súvislosti s možným porušením slobody
náboženského vyznania podľa čl. 18 Medzinárodného paktu o občianskych
a politických právach v prípade Sonia Yaker proti Francúzsku. Výbor nepovažoval za
legitímne tvrdenie vlády o potrebe ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, keďže
zákon ustanovuje široké kategórie výnimiek a neboli predložené žiadne bezpečnostné
dôvody pre prijatie takéhoto zákazu.38
Čo sa týka konceptu vivre ensemble Výbor akceptoval, že zahaľovanie tváre
môže predstavovať sťaženie sociálnej interakcie.39 Avšak obmedzenia práv podľa
Paktu sa musia vykladať reštriktívne, pričom francúzska vláda neuviedla aké
konkrétne právo iných osôb by malo byť chránené zákazom zahaľovania tváre ani
neuviedla, prečo takéto práva nie sú ohrozené aj pri ustanovených výnimkách zo
zákona. Jednotlivci nemajú subjektívne právo na interakciu s akoukoľvek osobou na
verejnosti ani právo nebyť „vyrušovaný“ pohľadom na osoby so zahalenou tvárou,
preto vivre ensemble v tomto kontexte nemôže zakladať legitímne obmedzenie
slobody náboženského prejavu.40
Výbor na margo uviedol, že v prípade ak by aj bol naplnený legitímny dôvod
trestnoprávna úprava by nebola primeraná k sledovanému cieľu.41 Svoj právny názor
Výbor znova zopakoval aj v prípade Miriana Hebbadj proti Francúzsku.42

S.A.S. v. France [GC], no. 43835/11, § 121 – 122, ECHR 2014 (extracts).
S.A.S. v. France [GC], no. 43835/11, § 154 – 155, ECHR 2014 (extracts).
37
Belcacemi and Oussar v. Belgium, no. 37798/13, 11 July 2017. Dakir v. Belgium, no. 4619/12, 11 July 2017.
38
Sonia Yaker v. France, Views of 7 December 2018, CCPR/C/123/D/2747/2016, § 8.7.
39
Sonia Yaker v. France, Views of 7 December 2018, CCPR/C/123/D/2747/2016, § 8.9.
40
Sonia Yaker v. France, Views of 7 December 2018, CCPR/C/123/D/2747/2016, § 8.10.
41
Sonia Yaker v. France, Views of 7 December 2018, CCPR/C/123/D/2747/2016, § 8.11.
42
Miriana Hebbadj v. France, Views of 17 October 2018, CCPR/C/123/D/2807/2016.
35
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2.2

Prítomnosť religióznych symbolov v školstve

Pri diskusii o náboženských symboloch v školách nemôžeme vynechať
povinne umiestnené kríže v triedach talianskych verejných škôl. V spojitosti s právom
na vzdelanie a slobodu náboženského presvedčenia v prípade Lautsi proti Taliansku
komora ESĽP konštatovala porušenie práva detí, ktorých matka si želala výchovu
v súlade s jej presvedčením.43 Veľká komora ESĽP však vyslovila odlišné stanovisko,
pretože podľa nej nemôže mať kríž ako pasívny prvok významný vplyv na žiakov
a rozhodnutie štátu umiestniť v tomto prípade spadá do rozsahu voľnej úvahy,
vyvesením krížov v triedach preto neboli porušené práva žiakov.44 Pri obmedzení
nosenia náboženských symbolov ako sú hiďžáb, sikhský turban alebo keski ESĽP
vymedzil základnú líniu v rozhodnutí Veľkej komory v prípade Leyla Şahin proti
Turecku, ktorej predmetom bolo vylúčenie zo štúdia pre nosenie moslimskej šatky.
Podľa ESĽP vylúčením nedošlo k porušeniu práv sťažovateľky a štát disponoval
voľnou úvahou v tejto otázke.45 V súvislosti so zákazom symbolov na francúzskych
školách sa na ESĽP neúspešne obrátila rada sťažovateľov.46
Francúzska legislatíva bola aj predmetom sťažnosti Bikramjit Singh proti
Francúzsku pred Výborom OSN pre ľudské práva. Sťažovateľ bol vylúčený zo
strednej školy pre nosenie keski. Výbor akceptoval argument verejného poriadku
a bezpečnosti a princíp laïcité ako legitímne dôvody obmedzenia náboženského
prejavu, najmä v súvislosti s viacerými incidentmi namierenými proti náboženskej
slobode a hrozbami násilia na francúzskych školách. Podľa Výboru však nie je
zrejmé, akým spôsobom bol sám sťažovateľ hrozbou pre zabezpečenie práv ostatných
študentov, preto vylúčenie zo školy bolo zjavne neprimeraným zásahom do práva na
jeho vzdelanie.47
Veľkému mediálnemu a politickému záujmu sa dostalo tzv. šátkovej kauze
v Českej republike, kde študentke strednej zdravotníckej školy nebolo umožnené
nosiť hiďžáb. Prvostupňový súd ako aj odvolací – Městský soud v Praze zamietli
žalobu. Odvolací súd zaujal názor, že: „Na užívání šátku jako projevu náboženského
přesvědčení navenek bez jakéhokoliv omezení na půdě veřejné školy, která musí i
vzhledem k české národní tradici, jakož i právům a svobodám druhých, zůstat
neutrálním prostředím, žalobkyně právo nemá Povinná tolerance náboženských
symbolů nemá v České republice zákonný podklad [...] Neexistuje také právo
projevovat své náboženství kdykoli a kdekoli. Česká republika je, podobně jako
Francie, ve své podstatě státem laickým [...]“48 Nejvyšší soud ČR rozhodnutie zrušil,
pretože: „Čl. 2 odst. 1 Listiny garantuje náboženský pluralismus a náboženskou
Lautsi v. Italy, no. 30814/06, 3 November 2009.
Lautsi and Others v. Italy [GC], no. 30814/06, § 70, § 72, ECHR 2011 (extracts).
45
Leyla Şahin v. Turkey [GC], no. 44774/98, ECHR 2005-XI.
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Dogru v. France, no. 27058/05, 4 December 2008; Kervanci v. France, no. 31645/04, 4 December 2008; Aktas c.
France (déc.), no. 43563/08, 30 Juin 2009; Bayrak c. France (déc.), no. 14308/08, 30 Juin 2009; Gamaleddyn c.
France (déc.), no. 18527/08, 30 Juin 2009; J. Singh c. France (déc.), no. 25463/08, 30 Juin 2009; R. Singh c. France
(déc.), no. 27561/08, 30 Juin 2009.
47
Bikramjit Singh v. France, Views of 4 February 2013, CCPR/C/106/D/1852/2008, § 8.6 – 7.
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toleranci, [...] (zásada konfesně neutrálního státu). Tato zásada je realizována
kooperačním [...] Zachovávání náboženské neutrality státem znamená, že do
základního práva svobody náboženského přesvědčení a jeho projevů nezasahuje,
avšak vytváří podmínky pro jeho realizaci, [...] nastoluje podmínky k tomu, aby vedle
sebe mohly pokojně koexistovat osoby s různými, i protichůdnými světonázory, [...]
Nelze proto přisvědčit závěru odvolacího soudu, že tolerance náboženských symbolů
ve školství nemá zákonný podklad.“49
2.3

Používanie náboženských symbolov v práci

Čo sa týka pracovného prostredia, nosenie náboženských symbolov sa stretáva
s požiadavkou zamestnávateľov na ich obmedzenie. V prípade zamestnankyne
britskej leteckej spoločnosti a zdravotnej sestry, ktoré ako praktizujúce kresťanky
viditeľne nosili v práci kríž na náhrdelníku. Pri zamestnankyni leteckej spoločnosti
ESĽP poukázal na potrebu vyvážiť záujem zamestnankyne na náboženskom prejave
a záujem zamestnávateľa na vnímaní spoločnosti. Keďže kríž, ktorý pani Eweida
nosila bol nenápadný a v minulosti nebolo zaznamenané žiadne pohoršenie
zákazníkov pri predchádzajúcich povolených symboloch, v tomto prípade nemohlo
ísť o ohrozenie práv iných osôb, ktoré by ospravedlňovalo zásah do slobody
vyznania.50 V prípade pani Chaplin pracujúcej ako zdravotná sestra bolo obmedzenie
náboženského symbolu odôvodnené znížením rizika úrazu pacientov, zamestnávateľ
navrhol sťažovateľke namiesto prívesku nosiť brošňu v tvare kríža pripnutú na
uniforme, čo odmietla. S ohľadom na posúdenie ochrany zdravia a bezpečnosti
pacientov, ESĽP uznal voľnú úvahu nemocnice, ktorá vie lepšie posúdiť riziká.51
Kvôli moslimskej šatke, predstavujúcej výrazný náboženský symbol nebol
zamestnankyni francúzskej nemocnice, pani Ebrahimian, predĺžený pracovnoprávny
vzťah, keďže na zamestnancov verejného sektora sa vzťahu prísna požiadavka
náboženskej neutrality pri výkone práce. ESĽP súhlasil, že v danom prípade je
zabezpečiť rovnosť pacientov a zabezpečenie rešpektu pre všetky náboženské
presvedčenia. Súd pripomenul, že je prijateľné, ak sú zamestnanci verejnej služby
podrobený požiadavke neutrality a sekularizmu, pričom vyváženie náboženskej
slobody a náboženskej slobody zostáva na voľnej úvahe štátu.52
Náboženská symbolika sa ocitla aj v konaní o prejudiciálnom konaní na
Súdnom dvore EÚ v súvislosti so zásadou rovnakého zaobchádzania v zmysle
ustanovení sekundárneho práva. Zamestnankyňa namietala výpoveď danú
zamestnávateľom z dôvodu porušenia vnútorných pokynov – nosenia šatky, na ktorú
sa sťažoval zákazník zamestnávateľa. Podľa Súdneho dvora „len za veľmi
obmedzených podmienok môže charakteristika spojená najmä s náboženstvom
predstavovať podstatnú a rozhodujúcu požiadavku na zamestnanie“ a preto dané
ustanovenie sekundárneho práva je potrebné interpretovať tak, že „vôľu
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 25 Cdo 348/2019 z 27.11.2019
Eweida and Others v. the United Kingdom, nos. 48420/10 and 3 others, § 94, ECHR 2013 (extracts).
51
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zamestnávateľa zohľadňovať želanie zákazníka, aby služby uvedeného
zamestnávateľa už neboli poskytované pracovníčkou, ktorá nosí moslimskú šatku,
nemožno považovať za podstatnú a rozhodujúcu požiadavku na zamestnanie“53
V inom prípade prepustenej zamestnankyne nosiacej šatky Súdny dvor uviedol: „vôľa
zaviesť do vzťahov tak s verejnými, ako aj súkromnými klientmi prístup politickej,
filozofickej alebo náboženskej neutrality sa musí považovať za legitímnu.“ Zároveň je
podľa súdu potrebné, aby toto obmedzenie bolo primerané a uplatňované
v minimálnom nevyhnutnom rozsahu, teda či sa „zákaz viditeľného nosenia
akéhokoľvek symbolu [...] sa týka výlučne zamestnancov [...] ktorí vystupujú vo
vzťahu ku klientom.“54
ZÁVER
Sloboda náboženského vyznania v najvšeobecnejšom zmysle predstavuje
slobodný vzťah jednotlivca k náboženskému presvedčeniu. Umožňuje jednotlivcovi
slobodnú afiliáciu k náboženskému vyznaniu a jeho prejavovanie in foro externo. To
zahŕňa slobodu prejavovať verejne svoju konfesionálnu príslušnosť aj skrz nosením
náboženských symbolov. Obmedzenia týkajúce sa nosenia náboženských symbolov
môžu byť uložené, ak je napríklad potrebné chrániť verejnú bezpečnosť alebo verejný
poriadok za predpokladu, že majú právny základ a sú primerané sledovanému
legitímnemu cieľu. Štát musí zohľadňovať potreby veriacich zo všetkých
náboženských presvedčení a takéto opatrenia by nemali byť diskriminačné.55 Štát
nemôže legitímne využívať náboženskú neutralitu, aby ňou ospravedlnil zákaz
nosenia výrazného náboženského symbolu na pracovisku či v školách. Koniec
koncov, neutralita štátu zaručuje ľuďom právo praktizovať svoje náboženstvo a nie
naopak. Kým štáty garantujú náboženskú slobodu, nemôžu náboženské prejavy
vyčleniť z verejného priestoru bez toho, aby tým zasiahli do práv a slobôd
jednotlivcov.
Prostredníctvom pozorovania rozhodovacej činnosti súdnych orgánov sme
zistili rôzny prístup k otázke náboženského prejavu. Vo všeobecnosti by
obmedzovanie ľudských práv malo podliehať úzko vymedzeným podmienkam.
V prípade religiózneho prejavu sme mali možnosť pozorovať, že zatiaľ čo štáty
obmedzujú zámerne isté druhy náboženských symbolov, Európsky súd pre ľudské
práva v značnom rozsahu využíva doktrínu margin of appreciation. Na druhej strane
rozhodnutia Výboru OSN pre ľudské práva poukazujú, že táto doktrína často bráni
detailnejšiemu posúdeniu prípadu a efektívnej ochrane slobody náboženského
prejavu. Postavenie Výboru a jeho kompetencie však neumožňujú dostatočnú účinnú
ochranu, keďže jeho závery nie sú vymožiteľné. Rovnako môžeme poukázať aj na
Súdny dvor, ktorý má len limitované pole pôsobnosti pri ochrane základných práv.

Rozsudok z 14. marca 2017, Bougnaoui a ADDH, C-188/15.
Rozsudok z 14. marca 2017, G4S Secure Solutions, C-157/15.
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V rámci celej problematiky konfesných, resp. náboženských symbolov sa
prelínajú objektívne hľadiská s prvkami subjektívneho presvedčenia každého
jednotlivca. Podľa nášho názoru štátne inštitúcie musia byť nábožensky neutrálne, to
však neplatí pre jednotlivcov. Zamestnanci verejnej služby, ako aj ľudia, ktorí
využívajú vládne služby, by mali mať právo na slobodu náboženstva a svedomia.
Povinnosť náboženskej neutrality však má garantovať vykonávanie verejnej služby
nestranným spôsobom a bez vyvíjania tlaku na ostatné osoby. Toto je možné podľa
nás považovať nielen za legitímnu, ale aj nevyhnutnú požiadavku.
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Procesná zodpovednosť strany za výsledok v sporovom konaní
Party’s procedural liability for result of the litigation
Mgr. Miroslava Kušníriková - JUDr. Viktória Koľveková

Abstrakt
Predkladaný príspevok pojednáva o najdôležitejších aspektoch zodpovednosti strán
civilného sporového konania za úspech v spore. Výsledok aktuálne koncipovaného
sporového konania závisí v prevažnej miere od procesnej aktivity strán sporu, ako aj
od unesenia dôkazného bremena. Príspevok sa zaoberá mierou procesnej
zodpovednosti strán sporu za výsledok štandardného sporového konania, ako aj
právnymi následkami porušenia možnosti (povinnosti) sporovej strany aktívne sa
podieľať na priebehu konania. Osobitne sa príspevok zaoberá procesnou
zodpovednosťou strany, z pohľadu inštitútu trov konania.
Kľúčové slová:
Procesná zodpovednosť, civilný proces, sporový proces, súd, strany sporu,
rozhodnutie
Abstract
The paper discusses the most important aspects of the liability of the parties to a civil
litigation for success in a dispute. The outcome of the current conceived litigation
depends largely on the procedural activity of the parties to the dispute and on the
abduction of the burden of proof. The paper deals with the degree of procedural
liability of the parties to the dispute as a result of standard litigation as well as the
legal consequences of violating the possibility (obligation) of the litigant to actively
participate in the proceedings. In particular, the paper deals with the party's procedural
liability, from the perspective of the institute of costs.
Key words:
Procedural liability, civil process, court, litigation, parties to the litigation, decision
ÚVOD
Koncepcia moderného civilného procesu predpokladá pre dosiahnutie úspechu
v spore vysokú aktivitu samotných strán a zároveň súdu priznáva účinné mechanizmy,
ktoré mu umožňujú dôsledne sankcionovať prípadné porušenie procesnej diligencie
stranami. Úspech strany pri štandardnom priebehu sporu je priamo závislý od splnenia
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procesných povinností a unesenia procesných bremien stranami sporu, ktoré súd
hodnotí v rámci dokazovania. V prípade ich porušenia sa procesná zodpovednosť
strany prejaví nie len prehrou (stratou) sporu, ale v konečnom dôsledku bude zavŕšená
rozhodnutím súdu o náhrade trov konania, kedy v zmysle uplatňovania zásady
úspechu vo veci bude neúspešná strana (v zásade) povinná úspešnej protistrane
nahradiť trovy konania, ktoré jej vznikli v súvislosti s uplatnením alebo bránením
práva. Procesná zodpovednosť žalobcu bude v príspevku rozobratá aj z toho hľadiska,
či dokáže svoj počiatočný omyl pri predmete žaloby napraviť jej čiastočným
späťvzatím a aký to bude mať dopad na procesnú zodpovednosť strany za zavinenie,
ktorá sa uplatňuje pri rozhodovaní o náhrade trov konania. Príspevok poukazuje
najmä na to, že súhrnné uplatňovanie odvetvových procesných princípov
charakteristických pre civilný sporový proces, najmä princípu prejednacieho,
koncentračného, princípu procesnej ekonómie, arbitrárneho poriadku, formálnej
pravdy a princípu kontradiktórnosti konania má za následok stav, že strana, hoci jej
uplatnený nárok korešponduje s hmotnoprávnymi pomermi, skutočne môže stratiť
spor v dôsledku vlastnej nedostatočne procesnej aktivity.
1

ZODPOVEDNOSŤ ZA VYMEDZENIE SPORU

Primárnym predpokladom úspechu žalobcu v spore je správne koncipovaná
žaloba, a to tak z hľadiska splnenia formálnych náležitostí predpokladaných
zákonom, ako aj po stránke obsahovej, ktorá je podporená dôkaznými návrhmi, nemej
dôležitým aspektom je žalobný petit. V nasledujúcom texte sa budeme zaoberať
parciálnymi otázkami vyvodzovania zodpovednosti v spore s ohľadom na
koncipovanie žaloby. Žalobu možno považovať za najvýznamnejší dispozičný
procesný úkon žalobcu, ktorým žalobca rozhoduje o uplatnení práva na súdnu
ochranu ohrozeného alebo porušeného práva cestou civilného súdu, a ktorým súčasne
žalobca definuje predmet súdneho konania, čo zvýrazňuje aj skutočnosť, že súd je
žalobným návrhom žalobcu viazaný. Petit má byť formulovaný ako návrh výroku
rozsudku, ktorý si žalobca praje dosiahnuť, je pritom vyjadrením žalobcovej
požiadavky v danej veci, ako aj vytvára hranice predmetu konania, v ktorých sa má
súd pohybovať, pretože zásadne nesmie rozhodovať o ničom inom, než bolo v petite
žiadané.1 Spolu s ďalšími dispozičnými procesnými úkonmi žalobcu ide o dôležité
prostriedky ovplyvňovania začatia, priebehu a skončenia súdneho konania. Využitie
týchto dispozičných procesných úkonov zároveň predstavuje jeden z prejavov
zodpovednosti žalobcu za výsledok sporu. Svoboda považuje žalobu za prvotný
podklad, na základe ktorého dochádza k transformácii objektívnej reality do súdneho
rozhodnutia, a ktorým žalobca určuje, do akej miery môže súd zasiahnuť do
dovtedajších vzťahov sporových strán a pozmeniť ich.2 Nie vždy však možno tvrdenie
o pretavení objektívnej reality do súdneho rozhodnutia považovať za zodpovedajúce
skutočnosti, a to najmä v prípade, ak žalobca alebo žalovaný svojou procesnou
pasivitou zavinia skončenie konania bez riadneho zistenia skutkového stavu, napr.
v prípade kontumačného rozsudku, ktorého výsledok ad absurdum môže byť
1
2

Winterová, A. Žaloba v občanském právu procesním. Praha: Univerzita Karlova, 1979, s. 17
Svoboda, K.: Žaloba v civilním řízení. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, s. 16
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v protiklade s realitou. Zodpovednosti sporových strán za zmeškanie procesných
úkonov sa budeme venovať v ďalšej časti tohto príspevku.
Žaloba a ňou definovaný predmet konania zakladá prekážku začatej veci pre
prípad vzniku ďalšieho sporu o personálne a skutkovo totožnej veci. Je pritom
zodpovednosťou žalobcu dosledovať, či prípadný skôr začatý totožný spor už bol
procesne (nie meritórne) právoplatne skončený. Ak nie, nová žaloba by bola
zamietnutá pre existenciu prekážky litispendencie. Uplatnenie práva cestou civilného
súdu má dôležité účinky aj na hmotné právo, kde zrejme najvýznamnejším je
prerušenie plynutia premlčacej lehoty, ktoré je však naviazané na riadne pokračovanie
súdneho konania.3 Žalovanie ohrozeného alebo porušeného práva v premlčacej lehote
je základným predpokladom, od ktorého sa odvíja zodpovednosť žalobcu za úspech
v spore.
Správne vymedzenie sporových strán, ako aj predmetu sporu a žalobného
návrhu je dôležitou podmienkou úspechu žalobcu v konaní. Je zodpovednosťou
žalobcu, aby súdne konanie inicioval žalobou, po podaní ktorej bude môcť legitímne
očakávať úspešné skončenie konania. Chyba v písaní žaloby môže pre žalobcu
znamenať stratu sporu, resp. nevymožiteľnosť uplatňovaného práva. Nesprávne
koncipovaná žaloba môže viesť k neúspechu žalobcu aj bez meritórneho rozhodnutia
veci. Dôkazom je napríklad úprava zjavne nedôvodnej žaloby podľa § 138 Civilného
sporového poriadku, podľa ktorej má súd možnosť nasmerovať konanie k jeho
procesnému skončeniu zastavením konania na základe späťvzatia žaloby. Uvedená
situácia prichádza do úvahy za predpokladu, že súd vyhodnotí žalobu po predbežnom
právnom posúdení ako zjavne nedôvodnú. V takom prípade vyzve žalobcu, aby
žalobu zobral späť. Ak však žalobca výzvu na späťvzatie nerešpektuje, súd má
povinnosť pokračovať v konaní ďalej a meritórne rozhodnúť (pravdepodobne)
o zamietnutí žaloby.
Omyl pri koncipovaní žaloby môže zakladať následnú možnosť žalobcu
domáhať sa zmeny žaloby. Legálny text CSP definuje, čo možno subsumovať pod
pojem zmena žaloby. Totiž, ust. § 140 ods. 1 CSP za zmenu žaloby považuje 1. návrh
na rozšírenie uplatneného práva (kvalitatívna zmena) alebo uplatnenie iného práva
(kvantitatívna zmena), prípadne 2. podstatnú zmenu alebo doplnenie rozhodujúcich
skutočností.
Pokiaľ ide o vymedzenie základných náležitostí žaloby, osobitne sa pristavíme
pri vymedzení žalovaného v žalobe. Domnievame sa, že omyl pri vymedzení pasívne
vecne legitimovaného žalovaného nie je možné zhojiť zmenou žaloby, ale len jej
späťvzatím a iniciovaním nového konania so správnym vymedzením sporových strán.
Rekodifikáciou civilného práva procesného došlo k vypusteniu inštitútu „zámeny
účastníkov“, ktorý bol upravený v predchádzajúcom Občianskom súdnom poriadku.
pozri § 112 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník „Ak veriteľ v premlčacej dobe uplatní právo na súde alebo
u iného príslušného orgánu a v začatom konaní riadne pokračuje, premlčacia doba od tohto uplatnenia po dobu
konania neplynie. To platí aj o práve, ktoré bolo právoplatne priznané a pre ktoré bol na súde alebo u iného
príslušného orgánu navrhnutý výkon rozhodnutia.“
3
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Aj s ohľadom na odstránenie tejto možnosti nápravy nedostatku vecnej legitimácie
žalovaného, je podľa nášho názoru neprípustné obchádzať tento vážny nedostatok
žaloby využitím inštitútu zmeny žaloby.
K zmene žaloby je potrebné podotknúť, že nie vždy existuje právny nárok
žalobcu na zmenu žaloby. V spotrebiteľských sporoch je zmena žaloby zo zákona
vylúčená. Pokiaľ ide o štandardný spor, prípustnosť zmeny žaloby v konaní sa odvíja
od posúdenia súdom, kde atribútom prípustnosti zmeny žaloby je skutočnosť, či by
o zmenenej žalobe mal rozhodovať iný vecne alebo kauzálne príslušný súd, ak áno,
zmena žaloby pripustená nebude. Súčasne je zmena žaloby viazaná na stav doposiaľ
vykonaného dokazovania. Ak by aktuálne výsledky sporového procesu neboli
dostatočným a spôsobilým podkladom pre ďalšie rozhodovanie o zmenenej žalobe,
súd by takúto zmenu nepripustil a pokračoval by v konaní o pôvodnej žalobe. K tomu
sa vyjadruje kriticky Bröstl, ktorý tvrdí, že zmena žaloby by nemala byť pripustená
len vtedy, ak by výsledky doterajšieho konania neboli pre skutkové a právne posúdenie
„rozšírenej žaloby“ vôbec použiteľné, čo by malo byť skôr výnimkou a nie nástrojom,
ako prostredníctvom rôznych subjektívnych argumentov vytvoriť prekážku pre
rozhodovanie o rozšírenej časti žaloby.4
Rozlišovať tiež treba štádium, v ktorom je zmena žaloby iniciovaná. V štádiu
pred doručením žaloby žalovanému, súd pokračuje v konaní o zmenenej žalobe bez
rozhodovania o zmene žaloby. Hoci existujú polemiky o tom, ako vykladať pojem
„pred doručením žalovanému“, prikláňame sa k názoru, že treba brať do úvahy
objektívnu možnosť žalovaného oboznámiť sa so žalobou.5 Ak teda žaloba
žalovanému nebola úspešne doručovaná a doručená, súd koná o zmenenej žalobe bez
rozhodovania. Výnimkou je situácia, ak by o zmenenej žalobe mal rozhodovať iný
vecne alebo kauzálne príslušný súd, čo predstavuje absolútnu výnimku z možnosti
zmeny žaloby.
Možno teda uzavrieť, že ďalším významným predpokladom úspešnosti žaloby
je splnenie procesných podmienok, najmä teda neodstrániteľných procesných
podmienok, ktorých nesplnenie znamená povinnosť súdu konanie zastaviť. V prípade
odstrániteľných procesných podmienok je konečné rozhodnutie veci oddialené
povinnosťou súdu odstrániť existujúce nedostatky.
Dôležitým aspektom zodpovednosti sporových strán je aj zodpovednosť za
náhradu trov konania, ktorým sa budeme venovať v ďalšej časti príspevku s dôrazom
na zodpovednosť za trovy konania v prípade chýb v žalobe, napríklad ak chybou
v písaní žaloby žalobca zavinil následné čiastočné späťvzatie žaloby.

Bröstl, A.: Niekoľko poznámok k zmene žaloby. In: Košické dni súkromného práva II. Recenzovaný zborník
vedeckých prác. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2018, s.556
5
Pozri: Števček, M.- Ficová, S.- Baricová, J. Mesiarkinová, S.,- Bajánková, J.- Tomašovič, M. a kol. Civilný sporový
poriadok. Komentár. Praha: C. H. BECK, 2016, s. 524
4
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2

DOKAZOVANIE

Štádium dokazovania môžeme jednoznačne považovať za jadro civilného
procesu a v sporovom konaní je základným, aj keď nie jediným spôsobom obstarania
skutkových poznatkov. Dokazovanie je zákonom upravený postup súdu, ako aj
účastníkov konania, na základe ktorého súd získava pre rozhodnutie podstatné
skutkové poznatky o veci, ktorá je predmetom konania.6 Dokazovanie, čo do jeho
kvality, ale aj kvantity determinuje prejednací princíp. Jeho uplatňovanie limituje súd
tým spôsobom, že dokazovanie bude zamerané na preukázanie sporných skutočností,
ktoré strany tvrdili, a aj to vykonaním len tých dôkazov, ktoré navrhli vykonať strany
sporu. Ohľadom dokazovania v sporovom procese tak môžeme prijať záver, že je
zamerané na preukázanie relevantných skutočností tvrdených stranami, ktoré sú
medzi nimi sporné a nesmie smerovať k zisťovaniu takých skutočností, ktoré strany
netvrdili vôbec.
Strana sporu mala pred samotným štádiom dokazovania v rámci žaloby,
vyjadrenia sa k nej a inštitútov repliky a dupliky právo, (ktoré je pre dosiahnutie
úspechu v spore zároveň povinnosťou) uviesť rozhodujúce skutočnosti, ktoré
preukazujú jej nárok alebo spochybňujú právo protistrany a na preukázanie týchto
tvrdení bola strana povinná navrhnúť vykonanie dôkazov. Ak strana svoju povinnosť
substancovať relevantné skutočnosti nesplnila, vystavila sa riziku, že na neskôr
tvrdené skutočnosti a návrhy na vykonanie dôkazov už súd neprihliadne a vyvodí vo
vzťahu k nim procesnú preklúziu, ktorú umožňuje sudcovská koncentrácia konania.
Skutkové tvrdenia strán a ich návrhy na vykonanie dôkazov predstavujú
podklad, z ktorého súd určuje predmet samotného dokazovania. Môžeme vychádzať
z premisy, že splnenie povinnosti tvrdenia a dôkaznej povinnosti stranami sporu je
nevyhnutným predpokladom úspechu strany v konaní s výnimkou toho, ak protistrana
porušením procesnej diligencie naplní predpoklady pre rozhodnutie sporu
kontumačným rozsudkom. Podotýkame, že na úspech strany v spore nemá vplyv len
splnenie vlastnej povinnosti tvrdenia, ale aj včasná reakcia na skutkové tvrdenie
protistrany, a to kvalifikovaným popretím takýchto tvrdení. Ak strana opomenie
kvalifikovane poprieť tvrdenie protistrany, následkom bude záver súdu o tom, že
uvedené tvrdenie je medzi stranami nesporné a súd ohľadom neho nebude vykonávať
dokazovanie. Porušenie povinnosti tvrdenia a dôkaznej povinnosti bude mať
bezprostredný vplyv na unesenie procesných bremien, ktoré zaťažujú stranu a môže
vyústiť až do prehry v spore.
Uplatňovanie prejednacieho princípu priamo ovplyvňuje tvorbu skutkového
základu súdnych rozhodnutí, ktoré môžeme, vzhľadom na vyššie uvedené, vidieť
v základnom (užšom ponímaní) a v odvodenom (širšom) ponímaní. Základné
vymedzenie princípu vyvodzujeme z jeho základnej charakteristiky podľa čl. 8 CSP,
kedy prejednací princíp v rámci pomerne striktne nastaveného pravidla, ktorým
Gešková, K., In: Števček, M.- Ficová, S.- Baricová, J. Mesiarkinová, S.,- Bajánková, J.- Tomašovič, M. a kol. Civilný
sporový poriadok. Komentár. Praha. C.H. Beck, 2016, str. 691
6
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upravuje fázu navrhovania dôkazov obmedzuje súd, aby až na výnimky7 stanovené
zákonom vykonal výlučne len dôkazy, ktorých vykonanie navrhla niektorá strana
sporu. Pri jeho širšom zohľadnení však môžeme za jeden zo spôsobov tvorby
skutkového základu súdneho rozhodnutia považovať aj automatické včlenenie
skutkového tvrdenia do skutkového základu, ktoré protistrana nedokázala
kvalifikovane poprieť (v zmysle § 151 ods. 1 CSP) a takéto tvrdenie je súd povinný
považovať za nesporné a bez ďalšieho zahrnúť do skutkového základu. V tomto
prípade teda skutkové tvrdenie jednej sporovej strany zákon za splnenia predpokladu
absencie jej kvalifikovaného popretia protistranou „povyšuje” na skutkový poznatok
súdu.8
Strana dosiahne úspech v spore vtedy, ak súd v rámci fázy hodnotenia dôkazov
dospeje k záveru, že strana uniesla bremeno tvrdenia, ako aj dôkazné bremeno. Fázu
hodnotenia dôkazov ovplyvňuje princíp voľného hodnotenia dôkazov, v zmysle
ktorého súd hodnotí každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy aj vo vzájomných
súvislostiach (§ 191 ods. 1 CSP). Hodnotiaca úvaha súdu musí vždy zodpovedať
zásadám formálnej logiky, musí vychádzať zo zisteného skutkového stavu veci,
nesmie byť v rozpore s prírodnými zákonmi, musí byť preskúmateľná v inštančnom
postupe a pod.9 Z hľadiska nami rozoberanej procesnej zodpovednosti strany je
dôležitou súčasťou tohto princípu, jeho dôvetok v predmetnom ustanovení, podľa
ktorého „súd prihliada na všetko, čo vyšlo v konaní najavo.“ Uvedené umožňuje súdu
korigovať prebiehajúci spor a je prejavom konceptu tzv. silného sudcu v civilnom
procese, ktorý prelamuje absolútne vlastníctvo a dispozíciu strán sporu nad
substancovaním skutkového základu, ktoré by mohlo viesť až k fiktívnym skutkovým
základom súdnych rozhodnutí. A ako uvedené ustanovenie môže ovplyvniť úspech
strany v spore? Strany sú počas celého priebehu konania zaťažené povinnosťou
pravdivosti.10 Ak súd dospeje k záveru, že strana v rámci svojho procesného útoku
alebo procesnej obrany porušila povinnosť uvádzať pravdivé tvrdenia, uvedený
dovetok umožní súdu toto pochybenie vyhodnotiť tak, že voči strane vyvodí vôbec
najprísnejšiu procesnú sankciu, a to celkovú stratu sporu.
Dôležitým momentom pre realizovanie procesného útoku alebo procesnej
obrany je vyhlásenie uznesenia o skončení dokazovania, pričom tento moment veľmi
vhodne vystihuje pojem „stopstav“ pre prednášanie ďalších skutkových tvrdení a
dôkazných návrhov. Po vyhlásení uznesenia o skončení dokazovania totiž nastáva
obligatórna procesná preklúzia voči všetkým prostriedkom procesného útoku a
procesnej obrany, ktoré by strany uplatnili po danom momente. Procesná
zodpovednosť strán za to, že v konaní na súde prvej inštancie substancovali všetky
výnimky v zmysle § 185 ods. 2 a ods. 3 CSP však nesmerujú k preukázaniu skutkových tvrdení
Molnár, P., In: Števček, M.- Ficová, S.- Baricová, J. Mesiarkinová, S.,- Bajánková, J.- Tomašovič, M. a kol. Civilný
sporový poriadok. Komentár. Praha. C.H. Beck, 2016, str. 798
9
Števček, M., Bajánková, J. In: Števček, M.- Ficová, S.- Baricová, J. Mesiarkinová, S.,- Bajánková, J.- Tomašovič,
M. a kol. Civilný sporový poriadok. Komentár. Praha. C.H. Beck, 2016, str. 730
10
pozri § 132 ods. 1 CSP: „V žalobe sa okrem všeobecných náležitostí podania uvedie označenie strán, pravdivé a
úplné opísanie rozhodujúcich skutočností, označenie dôkazov na ich preukázanie a žalobný návrh.“ a § 150 ods. 1
CSP: „Strany majú povinnosť pravdivo a úplne uvádzať podstatné a rozhodujúce skutkové tvrdenia týkajúce sa sporu.“
7
8
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relevantné skutočnosti sa prejavuje v tom, že v prípade neúspechu bude strana
v odvolacom konaní môcť len obmedzene „napraviť“ porušenie svojej procesnej
povinnosti tvrdenia alebo dôkaznej povinnosti v prvoinštančnom konaní,11 čo je
dôsledok uplatňovania princípu koncentrácie. Z uvedeného dôvodu tak konanie na
súde prvej inštancie nie je len formálnou časťou civilného procesu, ale naopak, jeho
ťažiskom.
3

ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMEŠKANIE PROCESNÝCH ÚKONOV

Zodpovednosť strán sporu sa vo veľkej miere prejavuje v dôraze, ktorý sa
kladie na ich procesnú aktivitu. S ohľadom na zásadu „vigilantibus iura scripta sunt“,
ktorá sa obzvlášť uplatňuje v aktuálnom poňatí civilného sporového procesu, je miera
zodpovednosti sporovej strany koncipovaná pomerne prísne, pričom zmeškanie
konkrétne špecifikovaných procesných úkonov môže pre sporovú stranu v konečnom
dôsledku znamenať neúspech v spore.
3.1.

Koncentrácia konania

Sporový proces je ovládaný princípom arbitrárneho poriadku, ktorý znamená,
že konanie je jednotné (nepretržité) a nie je členené na jednotlivé fázy, ktoré sa musia
realizovať v určitom čase a v predpokladanom poradí. Napriek tomu sú niektoré
procesné úkony strán sporu koncentrované, a to či už priamo zákonom alebo na
základe určenia súdu. Koncentráciu konania považujeme za pomôcku a doplnok
princípu arbitrárneho poriadku, podľa ktorého sudca určuje tempo a smerovanie
konkrétneho konania. Podľa nášho názoru práve možnosť súdu dávať stranám
záväzné pokyny, ako aj určovať lehoty na ich realizáciu, zvyšuje zodpovednosť strán
za včasné uplatnenie prostriedkov procesnej obrany a procesného útoku a iba vytvára
časové hranice pre realizáciu procesných povinností. Strany sporu teda nie sú
oprávnené vykonávať procesné úkony kedykoľvek v priebehu konania, ale iba
v určitom štádiu, pričom Tomašovič rozlišuje koncentráciu vhodnú (sudcovská)
a koncentráciu nutnú (zákonná).12 V oboch prípadoch je právnym následkom
koncentrácie konania procesná preklúzia. Jednotlivé druhy procesnej preklúzie sa
odlišujú tým, či ich uplatnenie je na úvahe súdu, alebo nie, ich spoločným prvkom je
prispieť k zrýchleniu sporu.
Účelom sudcovskej koncentrácie konania upravenej v ust. § 153 CSP je
zabezpečiť včasnú realizáciu procesných úkonov sporovými stranami. Je
v rozhodovacej právomoci súdu, či na prostriedky procesného útoku a obrany, ktoré
neboli včas uplatnené, bude v konaní prihliadať. Včasnosť uplatnenia sa vyhodnocuje
s ohľadom na okolnosti konkrétneho prípadu. Vo všeobecnosti sa však vykladá
s ohľadom na objektívnu možnosť ich uplatnenia, teda, či ich strana mohla uplatniť
už skôr a subjektívne hľadisko, podľa ktorého má sporová strana konať starostlivo,

pozri ustanovenie § 366 CSP upravujúce prípustnosť novôt v odvolacom konaní
Števček, M. - Ficová, S. - Baricová, J. - Mesiarkinová, S. - Bajánková, J. - Tomašovič, M. a kol. Civilný sporový
poriadok. Komentár. Praha: C. H. BECK, 2016, s. 577
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rýchlo a hospodárne a podľa týchto kritérií má aj uplatňovať svoje procesné práva a
povinnosti.
Na rozdiel od sudcovskej koncentrácie konania, sa zákonnej koncentrácii
konania musia podriadiť tak sporové strany, ako aj samotný súd, ktorý v tomto ohľade
nemá možnosť prelomiť zákonnú koncentráciu konania svojou rozhodovacou
činnosťou. Objektívnou časovou hranicou pre uplatňovanie prostriedkov procesného
útoku a procesnej obrany je okamih vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie
končí, čomu sa venujeme v stati o dokazovaní.
Ako je zrejmé, koncentrácia konania veľmi úzko súvisí s procesnou aktivitou
sporových strán, čo následne zakladá ich zodpovednosť za výsledok konania. Dôraz
na vysokú mieru aktivity, ostražitosť pri včasnom uplatňovaní prostriedkov procesnej
obrany a útoku vytvára na sporové strany tlak dodržiavať tieto povinnosti, ak chcú
v spore pomýšľať na úspech. S akcentom na procesnú aktivitu sporových strán súvisí
aj inštitút sankčných rozsudkov, ktorým sa budeme venovať v nasledujúcej stati.
3.2.

Rozsudok pre zmeškanie

Inštitút sankčných (kontumačných) rozsudkov je jednou z foriem sankcie, ktorú
uplatňuje súd voči procesne pasívnej strane. Vychádzajúc z účelu CSP, ktorým je
najmä zrýchlenie, skvalitnenie a zefektívnenie civilného procesu za súčasného
splnenia podmienky hospodárnosti konania, sú kontumačné rozsudky jedným
z efektívnych nástrojov uplatňovania tohto zámeru zákonodarcu. Hoci sa
kontumačným rozsudkom častokrát pripisuje prívlastok sankčné rozsudky, niektorí
autori uvádzajú, že rozsudky pre zmeškanie nemožno chápať ako trest za to, že strana
zmeškala nejaký úkon, ale skôr ako faktor motivujúci stranu k tomu, aby nezostala
v konaní pasívna.13 Pravda je zrejme na oboch stranách14. Primárne nastupuje funkcia
motivačná, preventívna, ktorá núti sporové strany vyvíjať v spore potrebnú mieru
procesnej aktivity pod hrozbou vydania kontumačného rozsudku. Vo výnimočných
prípadoch možno procesnú pasivitu žalobcu či žalovaného zhojiť preukázaním
ospravedlniteľných dôvodov, pre ktoré zmeškali procesný úkon (pojednávanie,
podanie vyjadrenia k žalobe). Samotné vydanie rozsudku pre zmeškanie po splnení
zákonom predpísaných podmienok však už podľa nášho názoru treba vnímať ako
procesnú sankciu, či trest za procesnú pasivitu. Sankčný charakter je daný aj tým, že
úspešne sa voči rozsudku pre zmeškanie možno odvolať len preukázaním, že neboli
splnené podmienky pre vydanie kontumačného rozsudku. Ak však podmienky
splnené boli, rozsudok pre zmeškanie sa stáva záväzným a zásadne nezmeniteľným
výsledkom sporového konania, ktorý pôsobí inter partes a strany ho musia
rešpektovať. Ako uvádza Števček, rozsudky pre zmeškanie predstavujú kvalifikovaný
následok procesnej pasivity žalovaného v sporovom konaní.15

Bližšie pozri: Lavický, P. a kol.: Moderní civilní proces. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 140
Pozri napríklad Nález Ústavného súdu SR č.k. II. ÚS 369/2018 z 13.12.2018
15
Pozri: Števček, M. a kol.: Civilné právo procesné. Základné konanie a správne súdnictvo. 2. zmenené a doplnené
vydanie. Žilina: Eurokódex, 2013. s. 388
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Rozsudok pre zmeškanie je súdnym rozhodnutím sui generis. Je potrebné ho
chápať ako sankciu za nesplnenie procesných povinností sporových strán, a to či už
žalobcu alebo žalovaného. Posunom oproti Občianskemu súdnemu poriadku je
možnosť sankcionovať aj procesnú pasivitu žalobcu rozsudkom pre zmeškanie.
Sporové strany majú normovanú procesnú povinnosť spolupôsobiť pri rýchlom a
efektívnom rozhodnutí civilného sporu. Preto rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie
možno na ktoromkoľvek pojednávaní, a to aj po vykonaní dokazovania, ak sú na jeho
vydanie splnené podmienky.16 Navyše, aktuálna práva úprava pripúšťa využitie tohto
inštitútu aj v štádiu predbežného prejednania sporu, ktoré je fakultatívnym štádiom,
čo korešponduje s princípom arbitrárneho poriadku v civilnom procese.
Možnosť rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie sa zužuje výlučne na konania
o žalobách na splnenie povinnosti. Žalovaného možno sankcionovať aj za pasivitu pri
vyjadrení sa k žalobe. Podstatným predpokladom je doručenie uznesenia, ktorým sa
žalovanému ukladá povinnosť vyjadriť sa k žalobe, a to do vlastných rúk žalovaného.
Súčasťou uznesenia je poučenie o možnosti rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie.
Inou je situácia, kedy súd rozhoduje kontumačným rozsudkom na pojednávaní.
Predpokladom je nedostavenie sa ktorejkoľvek sporovej strany na pojednávanie, a to
aj napriek tomu, že bola riadne a včas predvolaná a poučená o možných následkoch
nedostavenia sa, okrem prípadu, ak strana svoju neprítomnosť ospravedlní včas
a vážnymi okolnosťami, ktorých vážnosť posudzuje súd. Esenciálnym predpokladom
je návrh opačnej sporovej strany, ktorá musí rozhodnutie kontumačným rozsudkom
iniciovať.
Zákonná formulácia v ustanoveniach CSP upravujúcich kontumačné rozsudky
nasvedčuje tomu, že voľná úvaha súdu nad vydaním rozsudku pre zmeškanie aj po
splnení všetkých zákonných podmienok pre jeho vydanie existuje výlučne v štádiu
pred nariadením pojednávania. Naproti tomu, zmeškanie pojednávania vo veci
a súčasné splnenie ostatných podmienok pre vydanie kontumačného rozsudku
znamená povinnosť súdu rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie. K tomuto vyslovil
svoj právny názor Najvyšší súd SR v rozhodnutí z novembra 2019, v ktorom uviedol,
že „osobitosťou rozsudku pre zmeškanie žalovaného pred nariadením pojednávania
podľa § 273 C. s. p. je, že na rozdiel od rozsudku pre zmeškanie žalovaného na
pojednávaní podľa § 274 C. s. p. (kedy súd po kumulatívnom splnení podmienok
uvedených v tomto ustanovení a na základe procesnej iniciatívy žalobcu kontumačný
rozsudok vydá vždy), má súd možnosť úvahy, či kontumačný rozsudok vydá alebo bude
v konaní pokračovať“. 17
Záverom tejto časti možno uzavrieť, že rekodifikácia civilného sporového
procesu sa do významnej miery rozhodla zvýšiť zodpovednosť strán sporu, ktorých
procesná aktivita je jedným z faktorov podmieňujúcich úspech, či neúspech v konaní.
Ignorovanie existencie procesu, či neuplatňovanie si svojich povinností včas
odsudzuje pasívnu stranu na neúspech.
16
17

Pozri Uznesenie Najvyššieho súdu SR č.k. 2Cdo/105/2018 zo dňa 29.03.2019
Pozri napríklad Uznesenie Najvyššieho súdu SR č.k. 5Obdo/50/2019 zo dňa 29.11.2019
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4

TROVY KONANIA

Procesnej zodpovednosti strany za „svoj“ výsledok v spore zodpovedá aj
koncepcia náhrady trov konania (§ 251 a nasl. CSP). Inštitút trov konania v civilnom
sporovom procese má, okrem funkcie kompenzačnej a preventívnej, plniť aj funkciu
sankčnú, ktorá sa odráža predovšetkým v princípe procesnej zodpovednosti strany za
zavinenie. Táto sa najmarkantnejšie prejavuje v ustanovení § 256 CSP, v zmysle
ktorého ak strana procesne zavinila zastavenie konania, súd prizná náhradu trov
konania protistrane. V zmysle uplatňovania záujmovej zásady má každá zo strán
povinnosť znášať trovy, ktoré sú spojené s jej účasťou v spore a v prípade úspechu
má strana nárok na náhradu týchto trov. Právnym dôvodom nároku na náhradu trov
konania je to, že strany, ktoré viedli spor, konajú na „vlastné nebezpečenstvo“ a nesú
tak zodpovednosť za výsledok sporu.18 V zmysle tohto záveru, t.j. prítomnosti
„hrozby“ počas celého konania voči strane, že v prípade negatívneho výsledku bude
táto povinná nahradiť trovy, ktoré protistrane vznikli účasťou v spore, by sme ako
ďalšiu funkciu trov konania mohli zaradiť funkciu výchovnú.
Rozhodnúť o nároku na náhradu trov konania je obligatórnou povinnosťou
súdu a právo na náhradu trov konania je strane zachované aj v prípade, ak si ho vôbec
neuplatnila. Základným kritériom pre priznanie náhrady trov konania je úspech strany
v konaní, ktorý súd posudzuje prostredníctvom porovnania žalobného petitu a výroku
rozhodnutia, ktorým rozhodol vo veci samej. Uvedené bude mať výrazný dopad na
situáciu, ak sa žalobca pomýli v predmete žaloby a pri peňažnej pohľadávke zažaluje
vyššiu sumu, ktorú následne čiastočným späťvzatím žaloby upraví. Dôležitým
momentom, ktorý bude determinovať rozhodnutie súdu o náhrade trov konania, bude
doručenie žaloby žalovanému.
Ak k čiastočnému späťvzatiu došlo ešte pred doručením žaloby žalovanému,
súd bude postupovať podľa § 145 ods. 3 CSP a o zvyšku nároku bude konať bez
rozhodovania o zastavení konania v tejto časti. Ak žalobca urobí čiastočné späťvzatie
žaloby predtým, ako bude žaloba doručená žalovanému na vyjadrenie, dokáže svoj
omyl napraviť bez toho, aby bol sankcionovaný výrokom, ktorým súd rozhodne o
náhrade trov konania. V naznačenom prípade, ak žalobca bude v upravenom predmete
žaloby plne úspešný, súd mu prizná nárok na náhradu trov konania od protistrany
v plnom rozsahu podľa § 255 ods. 1 CSP a počiatočný omyl žalobcu pri určení
predmetu žaloby nebude mať vplyv na jeho výsledný úspech v spore.
Ak však žalobca svoj omyl zistí až po tom, čo žaloba bola doručená žalovanému
na vyjadrenie, súd postupuje režimom podľa § 145 ods. 2 CSP, kedy konanie v tejto
časti zastaví a o čiastočnom späťvzatí žaloby rozhodne až v rozhodnutí vo veci samej.
Vychádzame z toho, že v upravenom predmete žaloby po jej čiastočnom späťvzatí bol
žalobca takisto plne úspešný. Rozhodnutie vo veci samej tak bude obsahovať celkovo
3 výroky. Prvým súd rozhodne, že žalovaný je žalobcovi povinný zaplatiť peňažnú
Baricová, J. In: Števček, M. - Ficová, S. - Baricová, J. - Mesiarkinová, S. - Bajánková, J. - Tomašovič, M. a kol.
Civilný sporový poriadok. Komentár. Praha: C.H. Beck, 2016. str. 924
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sumu vo výške, na ktorej žalobca zotrval po čiastočnom späťvzatí žaloby a druhým
výrokom konanie v časti, v ktorej došlo k späťvzatiu žaloby, súd zastavuje. O nároku
na náhradu trov konania súd rozhodne tak, že uplatní § 255 ods. 1 CSP, avšak so
zohľadnením § 256 ods. 1 CSP, ktoré bude reflektovať na čiastočné späťvzatie, ktoré
procesne zavinil práve žalobca.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že žalobca síce ako dominus litis môže
disponovať sporovým konaním, resp. jeho časťou a na základe jednostranného
dispozičného úkonu môže pred začatím predbežného prejednania sporu alebo ak
nebolo nariadené, pred začatím pojednávania vziať žalobu čiastočne späť bez ohľadu
na to, či žalovaný súhlasí (s výnimkou § 146 ods. 2 CSP). Ak k čiastočnému
späťvzatiu dôjde pred doručením žaloby na vyjadrenie sa žalovanému, v danom
prípade sa neuplatní vo vzťahu k žalobcovi procesná zodpovednosť za zavinenie a
žalobcovi bude priznaná náhrada trov konania voči žalovanému v plnom rozsahu. Ak
však k čiastočnému späťvzatiu dôjde až po doručení žaloby na vyjadrenie sa
žalovanému, v danom prípade sa už uplatní procesná zodpovednosť za zavinenie a
súd pri rozhodovaní o náhrade trov konania bude musieť zohľadniť čiastočné
späťvzatie žaloby podľa § 256 ods. 1 CSP.
Procesná zodpovednosť za zavinenie rovnako „stíha“ aj žalovaného, ak pre jeho
správanie musel žalobca vziať žalobu v časti (alebo celú) späť a žaloba bola podaná
dôvodne. Vo všeobecnosti možno uviesť, že žalovaný procesne zaviní potrebu
späťvzatia návrhu a následného zastavenia konania spravidla vtedy, keď sa po podaní
žaloby rozhodne nárok uplatnený žalobcom uspokojiť hoci v predsporovom štádiu tak
odmietal urobiť. Pri rozhodnutí súdu o tom, kto v konečnom dôsledku zavinil
zastavenie konania, a teda, koho by malo negatívne postihnúť ustanovenie § 256 ods.
1 CSP, je dôležitým rozlišovať medzi procesným zavinením na potrebe podať žalobu
a procesným zavinením na potrebe vziať žalobu späť. Na uvedené poukázal Ústavný
súd SR, kedy žalobca podal určovaciu žalobu, ktorou sa domáhal určenia vlastníckeho
práva k pozemku. Medzičasom sa v správnom konaní domohol žalobou uplatneného
nároku (rozhodnutie o vklade vlastníckeho práva žalovanej bolo zrušené na základe
protestu prokurátora) a preto vzal žalobu späť. Uvedené tak okresný, ako aj krajský
súd posúdili tak, že práve sťažovateľka procesne zavinila zastavenie konania, Ústavný
súd SR poukázal na to, že ak aj žalovaný svojím postojom a správaním zapríčinil
podanie samotnej žaloby, uvedené mu bez ďalšieho nie je možné pričítať pod
procesné zavinenie na zastavení konania v dôsledku späťvzatia (úplného alebo
čiastočného) žalobcom.19
Zo všeobecného pravidla pri rozhodovaní o nároku na náhradu trov konania,
ktoré spočíva na zásade procesného úspechu vo veci, existuje výnimka podľa § 257
CSP, kedy súd výnimočne neprizná náhradu trov konania, ak existujú dôvody hodné
osobitného zreteľa. Použitie ustanovenia § 257 CSP negatívne dopadá práve na stranu,
ktorá mala úspech vo veci a preto zákonodarca vyžaduje kumulatívne splnenie dvoch
podmienok, aby súd mohol k aplikácii daného ustanovenia pristúpiť. Jednak je to
19

pozri napríklad Nález Ústavného súdu SR z 20. marca 2018, sp. zn. II. ÚS 569/2017
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existencia dôvodov hodných osobitného zreteľa a zároveň výnimočných okolností,
ktoré zákon ani príkladmo neuvádza a ponecháva tak aplikáciu danej výnimky na
úvahu súdu. V danom prípade tak zákonodarca dáva priestor na úvahu súdu, či
v konkrétnom posudzovanom prípade sú kumulatívne splnené obe podmienky a zo
samotnej dikcie zákona vyplýva, že ustanovenie § 257 CSP je formulované ako prísna
výnimka zo základnej zásady úspechu vo veci, pričom pri výklade daného
ustanovenia je podľa nášho názoru potrebné uplatňovať reštriktívny výklad. Súd síce
môže rozhodnúť o trovách konania podľa § 257 CSP ex offo, avšak toto rozhodnutie
musí presvedčivo odôvodniť a uviesť, vykonaním ktorých dôkazov dospel
k skutkovým zisteniam odôvodňujúcich jednoznačný, pozitívny záver o existencii
dôvodov hodných osobitného zreteľa, čo malo za následok nepriznanie náhrady trov
úspešnej strane. Pri skúmaní potenciálnej možnosti aplikovať § 257 CSP súd skúma
tak pomery žalobcu, ako aj žalovaného. Bez náležitého zhodnotenia okolností nielen
na strane toho, koho by postihovala povinnosť nahradiť trovy (žalovanej), ale aj toho,
ktorého majetková sféra by bola použitím výnimočného ustanovenia dotknutá
(žalobcu), nemožno jednoznačne ustáliť, či v prejednávanej veci existujú okolnosti
hodné osobitného zreteľa, ktoré by odôvodňovali aplikáciu ust. § 257 CSP.20 Ak súd
v odôvodnení svojho rozhodnutia neuvedie, z akých dôkazov dospel k skutkovým
zisteniam, ktoré mali za následok aplikáciu § 257 CSP, podľa nášho názoru je súdne
rozhodnutie v danej časti nepreskúmateľné.
Na záver dodávame, že základná procesná povinnosť v sporovom konaní,
ktorou je v prípade procesného neúspechu povinnosť neúspešnej strany nahradiť trovy
konania protistrane, považujeme za dôležitý mechanizmus, ktorý žalobcu môže
primäť k tomu, aby dôkladne zvážil svoje rozhodnutie iniciovať súdne konanie a môže
potenciálneho žalobcu odradiť od neopodstatneného uplatňovania práva na súdnu
ochranu, ktoré nemá oporu v hmotnom práve. U žalovaného môže vyústiť
k rozhodnutiu skončiť21 spor zmierom alebo uznaním uplatneného nároku a prispieť
k tomu, aby žalovaný ďalej neúčelne neviedol konanie, so vznikom ďalších trov
konania.
ZÁVER
Rekodifikácia civilného práva procesného zrealizovaná v podmienkach
Slovenskej republiky trojicou procesných kódexov bola zameraná na zrýchlenie
a skvalitnenie civilného procesu za súčasného splnenia podmienky hospodárnosti
a efektívnosti konania. Okrem iného sa vo výraznej miere zvýšila procesná
zodpovednosť strán sporu za jeho priebeh a výsledok. Zodpovednosť sporových strán
sa prejavuje vo viacerých rovinách definovaných rôznymi procesnými právami a
povinnosťami. Z nich za najvýznamnejšie považujú autorky vymedzenie predmetu
sporu v žalobe, prípadne korekcia, či rozšírenie predmetu sporu zrealizovaná zmenou
žaloby. Správne koncipovaná žaloba od začiatku konania predurčuje úspech, či
neúspech žalobcu. Veľký dôraz kladie zákonodarca na štádium dokazovania,
20
21

Uznesenie Krajského súdu v Nitre z 31. Januára 2017, sp. zn. 7Co/701/2016
príp. nepodaním odporu a spor skončí v režime tzv. skráteného konania podľa § 265 a nasl. CSP
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v ktorom prejednací princíp spolu s koncentráciou konania nútia sporovú stranu
preukazovať vysokú mieru procesnej aktivity vo forme bremena tvrdenia a dôkazného
bremena, ktorých neunesenie v konečnom dôsledku znamená pre sporovú stranu
stratu sporu. Autorky zároveň poukázali na inštitút kontumačného rozsudku, v ktorom
sa vo výraznom rozsahu prejavuje vyvodzovanie zodpovednosti strán sporu za
zmeškanie procesného úkonu, resp. za jeho ignorovanie. Zavedenie možnosti
sankcionovať rozsudkom pre zmeškanie aj procesnú pasivitu žalobcu považujú
autorky za správny krok zákonodarcu smerom k zrýchleniu sporového procesu,
v rámci ktorého sa uplatňuje v prísnej podobe princíp formálnej pravdy. Koncepcia
náhrady trov konania, ktorá je vystavaná najmä na zásade úspechu a zásade
zodpovednosti za procesné zavinenie, je pre sporovú stranu akousi poslednou formou
vyvodzovania procesnej zodpovednosti.
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Proces dojednávania a ratifikácie medzinárodných zmlúv
v právnych podmienkach Slovenskej republiky (peripetie so
schvaľovaním Istanbulského dohovoru)
The process of negotiation and ratification of international
treaties in the legal conditions of the Slovak Republic
(peripety with the approval of the Istanbul Convention)
JUDr. Katarína Lešková

Abstrakt
V Slovenskej republike ešte čerstvo rezonuje proces schvaľovania Istanbulského
dohovoru, ktorý vyvolal mnohé otázky politickej aj právnej povahy. Príspevok
poukazuje všeobecne na proces dojednávania a ratifikácie medzinárodných zmlúv
v podmienkach Slovenskej republiky a následne sa konkrétne zaoberá priebehom
schvaľovania Istanbulského dohovoru, postavením a právomocami jednotlivých
ústavných orgánov v tomto procese v kontexte Ústavy Slovenskej republiky. Cieľom
príspevku je aj poukázať na niektoré interpretačné a právne problémy, ktoré sa
v súvislosti s prijímaním dohovoru vyskytli a načrtnúť možné odporúčania v tomto
smere.
Kľúčové slová:
Medzinárodné zmluvy, dojednávanie medzinárodných zmlúv, ústava, Istanbulský
dohovor, ratifikácia
Abstract
In the Slovak Republic, there is a fresh resonance of the process of approval of the
Istanbul Convention, which has raised many questions of a political and legal nature.
The paper generally refers to the process of negotiation and ratification of the
international treaties in the Slovak Republic and subsequently deals specifically with
the process of approval of the Istanbul Convention, the position and powers of
individual constitutional bodies in this process in the context of the Constitution of
the Slovak Republic. The paper also aims to point out some interpretative and legal
problems encountered in the adoption of the Convention and to outline possible
recommendations in this regard.
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Key words:
International treaties, negotiation of international treaties, constitution, Istanbul
Convention, ratification
ÚVOD
Medzinárodné zmluvy v súčasnosti predstavujú prevládajúci prameň
medzinárodného práva, predovšetkým z dôvodu právnej istoty, ktorú so sebou
prinášajú a to hlavne písomným zachytením ich obsahu a záväzkov z nich plynúcich,
aj keď nie je vylúčené ich uzavretie aj ústne tzv. gentlemanské dohody.1 V súčasnej
dobe sa na Slovensku ešte čerstvo dostáva do pozornosti proces schvaľovania
Istanbulského dohovoru, ktorý vyvolal búrlivé reakcie verejnosti ale aj politických
predstaviteľov, ktoré ešte umocnili nedávne voľby do Národnej rady Slovenskej
republiky, a na základe týchto reakcií podnietil aj právne diskusie k tejto téme.
Príspevok si v tejto súvislosti kladie za cieľ vo svojej prvej časti v krátkosti
analyzovať zákonnú úpravu postupu štátnych orgánov Slovenskej republiky v procese
uzatvárania medzinárodných zmlúv, ich dojednávania, až po ratifikáciu, vychádzajúc
zo slovenskej zmluvnej praxe, ktorá súvisí s uzatváraním medzinárodných zmlúv
v mene Slovenskej republiky.
Istanbulský dohovor, ktorý bol otvorený na podpis 11. mája 2011 v Istanbule,
prešiel v našej republike od tohto roku kľukatým procesom jeho schvaľovania, cieľom
ktorého mala byť jeho ratifikácia. V ďalšej časti sa preto príspevok sústreďuje na tento
proces a poukazuje na konkrétne kroky orgánov verejnej moci, ktoré v jeho rámci
uskutočnili, ako aj na niektoré lapsusy, ktoré sa im pri tom podarili. Ich jednotlivé
kroky sú porovnávané s aktuálnou právnou úpravou poukazujúc pri tom aj na niektoré
právne a interpretačné problémy, ktoré sa v tejto súvislosti vyskytli. Príspevok sa
v tejto časti nezaoberá obsahom dohovoru, a nerieši ani politické otázky, ktoré ho
sprevádzajú.
Cieľom príspevku je teda zaujať stanovisko k ústavnoprávnym otázkam
súvisiacich s procesom uzatvárania medzinárodných zmlúv v mene Slovenskej
republiky a úlohou ústavných orgánov v ňom, poukazujúc pri tom na konkrétnom
prípade uzatvárania Istanbulského dohovoru Slovenskou republikou.
1

UZATVÁRANIE MEDZINÁRODNÝCH ZMLÚV

Plnú spôsobilosť uzatvárať medzinárodné zmluvy má každý štát za
predpokladu, že predmet zmluvy je možný a právne dovolený, t.j. zmluva neodporuje
ius cogens.2 Túto spôsobilosť štát realizuje prostredníctvom na to osobitne
splnomocnených osôb, zástupcov štátu. Proces uzatvárania medzinárodných zmlúv sa

1
KLUČKA, J. Medzinárodné právo verejné (všeobecná a osobitná časť) 3. dopln. a preprac. vyd. Bratislava: Wolters
Kluwer, 2017, s. 106, 383.
2
ŠTURMA, P., ČEPELKA, Č., BALAŠ, V. Právo mezinárodních smluv. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2011, s. 29.
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skladá z viacerých krokov od vypracovania návrhu zmluvy až po jeho ukončenie
podpisom zmluvy.
1.1

Uzatváranie medzinárodných zmlúv v právnych podmienkach
Slovenskej republiky

Uzatváranie medzinárodných zmlúv v právnych podmienkach Slovenskej
republiky zahŕňa „prípravu,
vnútroštátne
prerokovávanie,
dojednávanie,
vnútroštátne schvaľovanie, vyslovovanie súhlasu v mene Slovenskej republiky byť
zmluvou viazaný, ako aj vyhlasovanie medzinárodných zmlúv.“3 Tento proces
zabezpečujú koordinovane štátne orgány Slovenskej republiky a to ministerstvá
a ostatné ústredné orgány štátnej správy, vláda Slovenskej republiky a jej poradné
orgány, Národná rada Slovenskej republiky, prezident Slovenskej republiky, Ústavný
súd Slovenskej republiky.
Z princípu legality (viazanosti právom) vyplýva, že možnosti konania orgánov
verejnej moci sú obmedzené (princíp obmedzenia verejnej moci).4 Štátne orgány
v tomto procese musia postupovať v zmysle čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky,
podľa ktorého „štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v
rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.“ Zákon v súčasnosti obsahuje iba
čiastkovú úpravu tohto celého postupu uzatvárania medzinárodných zmlúv a to
rokovanie o medzinárodnej zmluve v Národnej rade Slovenskej republiky, ak ide
o medzinárodnú zmluvu pred ktorej ratifikáciou je potrebný súhlas národnej rady 5,
vyhlasovanie medzinárodných zmlúv v Zbierke zákonov Slovenskej republiky6,
konanie o súlade dojednaných medzinárodných zmlúv pred Ústavným súdom
Slovenskej republiky podľa článku 125a ústavy.7 Viaceré kľúčové otázky uzatvárania
medzinárodných zmlúv nie sú upravené zákonom, ale vo forme uznesenia vlády SR
č. 743 z 21.10.2009 v rámci Pravidiel pre uzatváranie medzinárodných zmlúv
a zmluvnú prax, ktoré upravujú postup ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej
republiky pri príprave, vnútroštátnom prerokovávaní, dojednávaní, schvaľovaní,
uzatváraní a vykonávaní medzinárodných zmlúv, pri ich zmene a ukončovaní ich
platnosti podľa právneho poriadku SR a noriem medzinárodného práva.8 Tieto
pravidlá vo forme uznesenia vlády paradoxne upravujú okrem postupu ústredných
orgánov štátnej správy a vlády aj právomoc prezidenta pri uzatváraní zmluvy a postup
národnej rady v tomto procese. Vzhľadom k tomu, že uznesenie vlády má interný
normatívny charakter, nemôže nahradiť všeobecne záväznú právnu úpravu na úrovni
zákona, ktorá v komplexnej podobe v súčasnosti chýba.

3
ŠPAČEK, M. Potrebujeme zákon o medzinárodných zmluvách? Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
Bratislavské právnické fórum 2018. Bratislava: Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 2018, s. 107.
4
KROŠLÁK, D. a kol. Ústavné právo. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016, s. 226.
5
Zákon č. 350/1996 Z.z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
6
Zákon č. 400/2015 Z.z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
7
Zákon č. 314/2018 Z.z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
8
Článok 1 bod 1 Pravidiel vo forme uznesenia vlády SR č. 743 z 21.10.2009
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Ústava Slovenskej republiky upravuje ústavný rámec postavenia a právomocí
štátnych orgánov v procese uzatvárania medzinárodných zmlúv a stanovuje spôsob
ich konania. Ide o prezidenta Slovenskej republiky, Národnú radu Slovenskej
republiky a vládu Slovenskej republiky.
Prezident má kľúčovú úlohu v procese uzatvárania medzinárodných zmlúv.
V zmysle článku 102 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky zastupuje Slovenskú
republiku navonok, dojednáva a ratifikuje medzinárodné zmluvy, pričom
dojednávanie medzinárodných zmlúv môže preniesť na vládu Slovenskej republiky
alebo so súhlasom vlády na jej jednotlivých členov.
Súčasťou procesu uzatvárania medzinárodnej zmluvy v ústavnom rámci je teda
aj rozhodnutie prezidenta preniesť právomoci dojednávať niektoré medzinárodné
zmluvy na vládu resp. jej jednotlivých členov. Ako prvý využil toto oprávnenie
prezident Michal Kováč, rozhodnutím publikovaným v Zbierke zákonov pod č.
205/1993 Z.z., ktorým preniesol, s výhradou iného rozhodnutia v jednotlivých
prípadoch, dojednávanie dvojstranných a mnohostranných medzinárodných zmlúv,
na ktoré nie je potrebný súhlas Národnej rady Slovenskej republiky, na vládu
Slovenskej republiky resp. jej člena ( na medzinárodné zmluvy, ktoré nepresahujú
rámec pôsobnosti ústredného orgánu štátnej správy) a aj právo vyjadriť s nimi súhlas.9
Toto rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím prezidenta Rudolfa Schustera
z roku 2001 publikovanom v Zbierke zákonov pod č. 250/2001 Z.z., ktorým
s výhradou iného rozhodnutia v jednotlivých prípadoch preniesol prípravu
a prerokúvanie medzinárodných zmlúv, na ktoré je potrebný súhlas Národnej rady
Slovenskej republiky na vládu, ako aj dojednávanie medzinárodných zmlúv, na ktoré
nie je potrebný súhlas Národnej rady Slovenskej republiky a vo vzťahu k nim aj ich
schvaľovanie a oprávnenie vyjadriť súhlas, že Slovenská republika bude nimi
viazaná.10 Toto rozhodnutie doposiaľ nebolo zrušené ani nahradené iným
rozhodnutím prezidenta.
Výhrada iného rozhodnutia v jednotlivých prípadoch znamená, že prezident
Slovenskej republiky si môže kedykoľvek vyhradiť vykonanie akéhokoľvek úkonu
vo vzťahu k akejkoľvek zmluve.
Prezident zároveň v zmysle článku 102 ods. 1 písm. b) Ústavy Slovenskej
republiky môže podať návrh na Ústavný súd Slovenskej republiky na rozhodnutie
o súlade dojednanej medzinárodnej zmluvy, na ktorú je potrebný súhlas Národnej
rady Slovenskej republiky, s ústavou alebo ústavným zákonom.
Vláda Slovenskej republiky v procese uzatvárania medzinárodných zmlúv
rozhoduje v zbore zmysle článku 119 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky
o medzinárodných zmluvách Slovenskej republiky, ktorých dojednávanie preniesol na
vládu prezident Slovenskej republiky, podľa písm. g) toho istého článku o súhlase
9

Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky č. 205/1993 Z.z.
Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky č. 250/2001 Z.z.
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s prenesením dojednávania medzinárodných zmlúv podľa článku 102 ods. 1 písm. a)
ústavy na jej jednotlivých členov a podľa písm. h) toho istého článku ústavy o podaní
návrhu na Ústavný súd Slovenskej republiky, aby rozhodol o súlade dojednanej
medzinárodnej zmluvy, na ktorú je potrebný súhlas Národnej rady Slovenskej
republiky, s ústavou a ústavným zákonom.
Do pôsobnosti Národnej rady Slovenskej republiky patrí v zmysle článku 86
písm. d) Ústavy Slovenskej republiky pred ratifikáciou vyslovovať súhlas s tam
uvedenými medzinárodnými zmluvami a zároveň rozhodovať o tom, či ide
o medzinárodné zmluvy podľa článku 7 ods. 5 ústavy.11
Rokovanie o medzinárodnej zmluve, na platnosť ktorej sa pred ratifikáciou
vyžaduje súhlas Národnej rady Slovenskej republiky, je podrobnejšie upravené v § 88
zákona č. 350/1996 Z.z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky
v znení neskorších predpisov. Medzinárodná zmluva sa podľa tohto zákona prerokuje
v druhom a treťom čítaní. Ak vláda predkladá národnej rade na schválenie
medzinárodnú zmluvu o ľudských právach a základných slobodách, medzinárodnú
zmluvu, na vykonanie ktorej nie je potrebný zákon, a medzinárodnú zmluvu, ktorá
priamo zakladá práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb, ktoré
majú prednosť pred zákonmi, musí byť takáto zmluva predložená spolu s doložkou
prednosti. Doložka prednosti obsahuje posúdenie takejto zmluvy z hľadiska jej
prednosti voči konkrétnym zákonom a jej vplyvu na právny poriadok Slovenskej
republiky. V druhom čítaní gestorský výbor v uznesení alebo spoločný spravodajca
najmä odporučí, či národná rada má, alebo nemá vysloviť s medzinárodnou zmluvou
súhlas a v treťom čítaní národná rada rozhodne, či vyslovuje, alebo nevyslovuje
s medzinárodnou zmluvou súhlas. Môže tiež rozhodnúť, že rokovanie o vyslovení
súhlasu odkladá.12
1.2

Súčasná právna úprava uzatvárania medzinárodných zmlúv

Súčasná právna úprava uzatvárania medzinárodných zmlúv v právnych
podmienkach Slovenskej republiky je nedostatočná a čiastkovo v zákone upravená len
u dvoch inštitútoch a to inštitút rokovania o medzinárodnej zmluve v Národnej rade
Slovenskej republiky podľa § 88 zákona č. 350/1996 Z.z. a inštitút konania o súlade
medzinárodných zmlúv pred Ústavným súdom Slovenskej republiky podľa článku
125a ústavy v zmysle zákona č. 314/2018 Z.z. Ústavný rámec v tomto kontexte
upravujúci postavenie a právomocí ústavných orgánov v procese uzatvárania
medzinárodných zmlúv je možné považovať za dostatočný, keďže ústava upravuje
fundamentálne spoločenské vzťahy, ktoré by mali byť dotvárané zákonmi. Za
nevyhovujúce je možné považovať, že kľúčové otázky v tomto procese sú upravené
vo forme uznesenia vlády v rámci Pravidiel uzatvárania medzinárodných zmlúv, ktoré
riešia aj otázky ústavne presahujúce kompetencie vlády napríklad predbežné
Príspevok sa nezaoberá postavením medzinárodných zmlúv v ústavom systéme Slovenskej republiky ani ich
kategorizáciou v rámci ústavy, ale len samotným procesom uzatvárania medzinárodných zmlúv, ako ústavným
postupom štátnych orgánov v tomto procese.
12
Zákon č. 350/1996 Z.z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
11
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vykonávanie zmlúv.13 Nedostatočná právna sila uznesenia vlády zakladá
vynútiteľnosť jej pravidiel na dobrovoľnej báze jednotlivých štátnych orgánov.
1.3

Dojednávanie a ratifikácia medzinárodných zmlúv

Plnú spôsobilosť uzatvárať medzinárodné zmluvy má každý suverénny štát.
Zmluva sa považuje za dojednanú vtedy, keď sa zmluvné strany dohodli, že text
zmluvy je konečný, t.j. nemôže byť menený s výnimkou opravy chýb v textoch alebo
overených odpisoch zmlúv, a pôvodný (autentický).14 Tento proces overenia pravosti
textu sa v zmluvnej praxi nazýva autentifikácia textu zmluvy, ktorým sa text zmluvy
stáva autentickým, hodnoverným. Autentifikácia vylučuje obsahové zmeny.
Dojednanie zmluvy sa potvrdzuje podpisom zmluvy, prípadne podpisom zmluvy ad
referendum v mene Slovenskej republiky riadne splnomocnenou osobou. Podpis štátu
zaväzuje tento štát, aby sa zdržal konania, ktoré by mohlo mariť predmet a účel
zmluvy pred nadobudnutím jej platnosti.
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky,
je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť zahraničnej politiky, ktoré je
zodpovedné za koordináciu prípravy a vnútroštátneho prerokúvania, uzatvárania,
vyhlasovania, vykonávania a vypovedávania medzinárodných zmlúv.15
Zmluva sa považuje za uzavretú vtedy, ak bol v mene Slovenskej republiky
písomne vyjadrený súhlas, že Slovenská republika bude touto zmluvou viazaná.
Súhlas štátu sa spravidla vyjadruje podpisom zmluvy, výmenou listín tvoriacich
zmluvu, ratifikáciou zmluvy, jej prijatím, schválením alebo pristúpením k nej.16
Podľa Ústavy Slovenskej republiky a rozhodnutia prezidenta č. 250/2001 Z.z.
sa medzinárodné zmluvy delia na prezidentské zmluvy, ktoré pred ratifikáciou
prezidenta vyžadujú súhlas Národnej rady Slovenskej republiky, vládne zmluvy,
ktoré nevyžadujú súhlas národnej rady a rozsahom záväzkov presahujú rámec
pôsobnosti ústredného orgánu štátnej správy ustanovený zákonom č. 575/2001 Z.z. o
organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších
predpisov a rezortné zmluvy, ktoré nevyžadujú súhlas národnej rady ani vlády a
rozsahom záväzkov nepresahujú rámec pôsobnosti ústredného orgánu štátnej správy
ustanovený osobitným zákonom. Vyjadrenie, či ide o zmluvu a aký druh dáva
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.17
Uzatvorené medzinárodné zmluvy sú pre Slovenskú republiku podľa
medzinárodného práva rovnako záväzné bez ohľadu na ich delenie na prezidentské,
vládne a rezortné zmluvy. Medzinárodné právo verejné nepozná takéto delenie
Článok 27 Pravidiel vo forme uznesenia vlády SR č. 743 z 21.10.2009
Článok 2 Pravidiel vo forme uznesenia vlády SR č. 743 z 21.10.2009
15
§ 14 zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších
predpisov
16
Článok 11 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve z roku 1969 (vyhl. č. 15/1988 Zb.)
17
Článok 4 Pravidiel vo forme uznesenia vlády SR č. 743 z 21.10.2009
13
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medzinárodných zmlúv. Takéto rozdelenie je výsadou vnútroštátneho práva každého
štátu.
V prípade rezortnej zmluvy je súhlas štátu vyjadrený spravidla podpisom v
mene príslušného rezortu (výnimočne s výhradou dodatočného schválenia). Pri
vládnej zmluve je to podpisom v mene vlády alebo výmenou listín tvoriacich zmluvu.
Pokiaľ ide o prezidentskú zmluvu, je súhlas štátu najčastejšie vyjadrený ratifikáciou
zmluvy alebo pristúpením k nej v mene Slovenskej republiky.18
Všetky medzinárodné zmluvy musia byť uzavreté v súlade s Ústavou
Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, s normami medzinárodného práva
(s ustanoveniami Viedenského dohovoru o zmluvnom práve z roku 1969,
medzinárodnou zmluvnou praxou), s právom Európskej únie, s právom Európskeho
spoločenstva a v súlade so záujmami zahraničnej politiky Slovenskej republiky.
V zmysle Ústavy Slovenskej republiky je prezident oprávnený dojednávať
a ratifikovať medzinárodné zmluvy (článok 102 ods. 1 písm. a). Rozhodnutím
prezidenta č. 250/2001 Z.z. bola právomoc dojednávať, schvaľovať a uzatvárať
vládne a rezortné zmluvy prenesená na vládu a rezortných ministrov. Jediným
nositeľom právomoci ratifikovať medzinárodné zmluvy je prezident Slovenskej
republiky.
Pojem ratifikácia v medzinárodnom zmysle predstavuje akt medzinárodnej
povahy, ktorým štát prejavuje na medzinárodnom poli svoj súhlas s tým, že bude
viazaný medzinárodnou zmluvou.19 Vo vnútroštátnom význame predstavuje len
jednu z foriem súhlasu Slovenskej republiky, zastúpenou prezidentom, byť viazanou
medzinárodnou zmluvou. V podmienkach Slovenskej republiky je to samostatný
proces vykonávaný výlučne prezidentom, na ktorý ho splnomocňuje ústava. Prezident
môže ratifikovať akúkoľvek medzinárodnú zmluvu, t.j. aj vládnu aj rezortnú.
Vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky podľa článku 86 písm. d)
Ústavy Slovenskej republiky je len predpokladom na začatie procesu ratifikácie
a nemožno ho považovať za súčasť ratifikácie. Národná rada Slovenskej republiky
rovnako pred ratifikáciou rozhoduje o tom, či ide o zmluvu, ktorá má prednosť pred
zákonmi v zmysle článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky.
1.4

Platnosť medzinárodnej zmluvy a jej vyhlásenie v Zbierke zákonov

Medzinárodná zmluva nadobúda platnosť spôsobom a dňom určeným v jej
ustanoveniach alebo dohodou štátov podľa pravidiel medzinárodného práva. 20
Platnosť medzinárodných zmlúv, jej vznik, trvanie, ukončenie teda určujú samotné
zmluvné strany alebo je určená iným spôsobom podľa pravidiel medzinárodného
Metodický pokyn na vykonanie Pravidiel pre uzatváranie medzinárodných zmlúv a zmluvnú prax /ďalej len
„pravidlá“/ bližšie na https://www.mzv.sk/documents/10182/12865/metodicky_pokyn.pdf/352c9949-0355-4b029854-c2d3653e11ee
19
Článok 2 bod 1 písm. b) Viedenského dohovoru o zmluvnom práve z roku 1969 (vyhl. č. 15/1988 Zb.)
20
Článok 24 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve z roku 1969 (vyhl. č. 15/1988 Zb.)
18
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práva. Pre Slovenskú republiku nadobúda platnosť medzinárodná zmluva dňom, ktorý
je určený v jej záverečných ustanoveniach prípadne dňom kedy sa začne predbežne
vykonávať príp. iným dňom určeným podľa pravidiel medzinárodného práva.
Medzinárodná zmluva sa vyhlasuje v Zbierke zákonov, ak ide o medzinárodnú
zmluvu ratifikovanú prezidentom alebo inú medzinárodnú zmluvu, ktorá obsahuje
úpravu týkajúcu sa právneho postavenia osôb alebo ich oprávnených záujmov. Iné
medzinárodné zmluvy sa v Zbierke zákonov vyhlasujú, ak o tom rozhodne
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.
Vyhlásením v Zbierke zákonov sa medzinárodná zmluva stáva záväznou pre osoby,
ak v nej nie je ustanovený neskorší deň nadobudnutia jej platnosti.
1.5

Konanie o súlade dojednaných medzinárodných zmlúv

Ústavný súd Slovenskej republiky rozhoduje na základe návrhu prezidenta
alebo vlády o súlade alebo nesúlade dojednaných prezidentských medzinárodných
zmlúv s ústavou alebo ústavným zákonom. Návrh môže podať Ústavnému súdu vláda
po dojednaní medzinárodnej zmluvy do predloženia zmluvy na rokovanie Národnej
rady alebo prezident kedykoľvek po dojednaní medzinárodnej zmluvy pred jej
ratifikáciou. Prezidentskú zmluvu možno ratifikovať až po rozhodnutí Ústavného
súdu Slovenskej republiky o jej súlade s ústavou alebo ústavným zákonom.
2

DOHOVOR RADY EURÓPY O PREDCHÁDZANÍ NÁSILIU NA
ŽENÁCH A DOMÁCEMU NÁSILIU A O BOJI PROTI NEMU
(ISTANBULSKÝ DOHOVOR)

Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a
o boji proti nemu alebo Istanbulský dohovor je medzinárodná zmluva Rady Európy,
ktorá bola otvorená na podpis 11. mája 2011 v Istanbule. Tento dohovor ako prvý
podpísalo a ratifikovalo Turecko. Európska únia ho podpísala 13. júla 2017.21
Istanbulský dohovor je venovaný násiliu na ženách, domácemu násiliu ako
závažnému porušovaniu ľudských práv a boji proti nemu. Zameriava sa na prevenciu,
ochranu obetí a trestné stíhanie páchateľov takéhoto násilia. Nanovo definuje niektoré
trestné činy s tým súvisiace (napríklad nebezpečné prenasledovanie (stalking),
manželstvá z donútenia, mrzačenie ženských pohlavných orgánov). Podrobnejšia
analýza obsahu Istanbulského dohovoru nie je cieľom ani predmetom tohto príspevku,
preto sa jeho obsahom nebudeme ďalej zaoberať.22

Dohovor bol otvorený na podpis v meste Istanbul, podľa ktorého sa začal označovať zjednodušene aj ako
Istanbulský dohovor. Turecko ako prvý štát tento dohovor podpísalo dňa 11.5.2011 a ratifikovalo dňa 14.3.2012.
Dohovor vstúpil do platnosti dňa 1.8.2014 po tom ako ho ratifikovalo 10 štátov, z toho 8 členských štátov Rady
Európy. Bližšie k podpisom a ratifikáciám tohto Dohovoru pozri na oficiálnej stránke Rady Európy:
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures?p_auth=Bu0Pjb8c .
22
K textu dohovoru pozri bližšie napr. na https://rm.coe.int/1680462541 , text dohovoru bol aj súčasťou rokovania
vlády Slovenskej republiky zo dňa 12.2.2020, ktorý sa nachádza v časti dokumenty materiálu - vlastný materiál vo
forme PDF na stránke vlády SR https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24526/1
21
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2.1

Istanbulský dohovor a Slovenská republika

Vláda Slovenskej republiky vo svojom uznesení č. 297 zo 4. mája 2011
k návrhu na podpis Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách
a domácemu násiliu a o boji proti nemu Slovenskou republikou s výhradou ratifikácie
vyslovila súhlas s podpisom Istanbulského dohovoru s tým, že jej bude dohovor po
podpise znovu predložený a odporučila prezidentovi Slovenskej republiky
splnomocniť ministra zahraničných vecí a ako alternáta štátneho tajomníka
Ministerstva zahraničných vecí SR alebo stáleho predstaviteľa Slovenskej republiky
pri Rade Európy v Štrasburgu na podpis dohovoru s výhradou ratifikácie. Ministerke
spravodlivosti uložila vykonať právnu analýzu dohovoru v spolupráci ďalších
orgánov a predložiť na rokovanie vlády návrh na ratifikáciu dohovoru po vykonaní
tejto analýzy.23 Slovenská republika podpísala dohovor dňa 11. mája 2011.24 Toto
uznesenie vláda doplnila a zmenila svojím uznesením č. 379 zo dňa 16. augusta 2017,
v zmysle ktorého vláda zobrala na vedomie právnu analýzu Istanbulského dohovoru
Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky a doplnila predchádzajúce
uznesenie o úlohu sledovať vývoj verejnej diskusie a priebežne moderovať odbornú
diskusiu na tému dohovoru a zmenila pôvodné uznesenie v tom, že ministerka
spravodlivosti predloží vláde na rokovanie návrh dohovoru až po vyhodnotení
verejnej a odbornej diskusie.25
Tu je znovu potrebné pripomenúť, že rozhodnutím prezidenta Slovenskej
republiky č. 250/2001 Z.z. bola s výhradou iného rozhodnutia v jednotlivých
prípadoch prenesená právomoc prezidenta na prípravu a prerokúvanie návrhov
medzinárodných zmlúv, na ktoré je potrebný súhlas Národnej rady Slovenskej
republiky na vládu Slovenskej republiky. Podľa nášho vnútroštátneho práva je
Istanbulský dohovor prezidentská medzinárodná zmluva a nebyť tohto rozhodnutia,
ktoré je doteraz platné a účinné, riešil by v rámci svojej ústavnej právomoci tento
proces prezident. Vláda teda pripravovala a prerokúvala Istanbulský dohovor a v jej
zastúpení ho podpísal minister zahraničných vecí.
Medzičasom sa ohľadne dohovoru začalo diskutovať v médiách, v laickej a aj
odbornej verejnosti. Začali vznikať proti sebe dva hlavné tábory za a proti
Istanbulskému dohovoru.26 Rovnako aj Európsky parlament vyzval členské štáty EÚ,
ktoré ešte neratifikovali dohovor, aby tak čo najrýchlejšie urobili. Pod vplyvom týchto
udalostí vznikla iniciatíva z dielne SNS vypracovať návrh uznesenia, ktorým má
parlament požiadať vládu o zastavenie ratifikácie Dohovoru Rady Európy o
predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (tzv.

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 297 zo 4. mája 2011
Bližšie pozri na:
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures?p_auth=Bu0Pjb8c
25
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 379 zo 16. augusta 2017
26
Príspevok nehodnotí politické názory na Istanbulský dohovor ani nerieši otázku, či ho má Slovenská republika
ratifikovať alebo nie, cieľom príspevku je iba poukázať na právnu cestu Dohovoru v podmienkach SR smerujúcu
k jeho ratifikácii resp. neratifikácii
23
24
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Istanbulský dohovor).27 Národná rada Slovenskej republiky tak prijala dňa 29. marca
2019 Uznesenie č. 1697, ktorým žiadala vládu, aby nepokračovala v procese
smerujúcom k ratifikácii Dohovoru Rady Európy a vykonala všetky úkony súvisiace
s oznámením Rade Európy, že Slovenská republika sa nehodlá stať zmluvnou stranou
dohovoru a poverila predsedu Národnej rady SR, aby informoval vládu o tomto
uznesení.28
Dňa 28. novembra 2019 prijala Národná rada ďalšie Uznesenie č. 2261
k procesu pristúpenia Európskej únie k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní
násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor)
v súlade s Uznesením č. 1697, ktorým nesúhlasí s tým, aby Slovenská republika bola
prostredníctvom rozhodnutí a opatrení Európskej únie viazaná týmto Dohovorom,
nesúhlasí s tým, aby Európska únia pristúpila k Dohovoru a žiada vládu, aby
s využitím všetkých možností postupovala voči inštitúciám Európskej únie a Rady
Európy v súlade s uznesením č. 2261 s cieľom zabrániť prijatiu záväzkov a dopadom
záväzkov, ktoré nie sú upravené v slovenskom právnom poriadku a vyplývajú z tohto
Dohovoru na právny poriadok Slovenskej republiky. Ďalej týmto uznesením žiadala
vládu, aby podala písomné vyjadrenie Slovenskej republiky v konaní prebiehajúcom
pred Súdnym dvorom Európskej únie a aby bezodkladne informovala príslušné
inštitúcie Európskej únie a Rady Európy o tomto uznesení Národnej rady Slovenskej
republiky.29
Vláda Slovenskej republiky svojim Uznesením č. 641 z 18. decembra 2019
zobrala na vedomie Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky č. 1697 z 29.
marca 2019 a poverila predsedu vlády, aby požiadal prezidentku SR o notifikáciu
úmyslu Slovenskej republiky depozitárovi Dohovoru nestať sa jeho zmluvnou stranou
v zmysle Uznesenia Národnej rady SR.30
Ústavný systém Slovenskej republiky predstavuje parlamentnú formu vlády (s
určitými osobitosťami), i keď ústava vyslovene formu vlády neuvádza. Parlamentnú
formu vlády možno vyvodiť zo vzájomného usporiadania vzťahov národnej rady,
prezidenta a vlády.31 V tejto forme vlády platí deľba moci na zákonodarnú, výkonnú
a súdnu. Predstaviteľom zákonodarnej moci je Národná rada Slovenskej republiky
(parlament), výkonnej moci vláda Slovenskej republiky a prezident Slovenskej
republiky. Každá z týchto zložiek má vlastné právomoci a pôsobnosť dané ústavou.
Jedna zložka moci si nemôže privlastniť právomoci a pôsobnosť inej zložky moci, to
znamená, že parlament nemôže určovať vláde ako má postupovať, a už vôbec nie vo
forme uznesenia Národnej rady, ústava takúto právomoc národnej rade nepriznáva.
K iniciatíve SNS pozri napr. https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=udalosti/udalost&MasterID=54934 V čase
tejto iniciatívy SNS proces ratifikácie zo strany Slovenskej republiky ešte ani nezačal, Národná rada SR v tom čase
ešte ani nevyslovovala súhlas s touto medzinárodnou zmluvou v zmysle článku 86 písm. d) Ústavy Slovenskej
republiky, ktorý je potrebný vysloviť pred ratifikáciou a súčasne ani nerozhodovala o tom či ide o medzinárodnú
zmluvu podľa článku 7 ods. 5 ústavy, bez toho nemôže k ratifikácii dôjsť.
28
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky č. 1697 z 29. marca 2019
29
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky č. 2261 z 28. novembra 2019
30
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 641 z 18. decembra 2019
31
DRGONEC, Ján, 2018. Ústavné právo hmotné. 1. vydanie. Bratislava : C.H. Beck, s. 226.
27
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Rovnako prezident nie je podriadený parlamentu ani mu nie je zodpovedný.
Uzneseniami č. 1697 a č. 2261 z marca a novembra 2019 Národná rada Slovenskej
republiky prekročila svoje ústavné právomoci, keď v nich okrem iného poverila vládu
rôznymi úlohami vo vzťahu k Istanbulskému dohovoru. Týmito uzneseniami
parlament neukončil proces vedúci k ratifikácii, ako nimi mylne zamýšľal.32
V zmysle článku 102 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky prezident
zastupuje Slovenskú republiku navonok a dojednáva a ratifikuje medzinárodné
zmluvy, ich dojednávanie môže preniesť na vládu alebo s jej súhlasom na
jednotlivých jej členov.
Pri uplatňovaní deľby moci ústavodarca zveril v zmysle článku 86 písm. d)
Ústavy Slovenskej republiky do pôsobnosti Národnej rady Slovenskej republiky pred
ratifikáciou vyslovovať súhlas s určenými medzinárodnými zmluvami a rozhodovať
o tom, či ide o medzinárodné zmluvy, ktoré majú prednosť pred zákonmi v zmysle
článku 7 ods. 5 ústavy. Týmto spôsobom ústavodarca zabezpečil, aby nebolo
dojednávanie a ratifikácia medzinárodných zmlúv výlučne v rukách prezidenta (alebo
výkonnej moci).
Národná rada Slovenskej republiky v oblasti zahraničnej politiky nemá žiadne
ďalšie kompetencie (ako reprezentant zákonodarnej moci) okrem oprávnenia
vyplývajúceho z článku 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky. Zastupovať
navonok Slovenskú republiku, dojednávať a ratifikovať medzinárodné zmluvy môže
výlučne prezident prípadne na základe jeho rozhodnutia vláda.
Postavenie prezidenta Slovenskej republiky je nezávislé od Národnej rady
Slovenskej republiky a rovnako hoci je vláda najvyšším orgánom výkonnej moci
(článok 108 Ústavy SR) ústavné postavenie prezidenta Slovenskej republiky je
v skutočnosti dominantné voči ústavnému postaveniu vlády. Z tohto postavenia
vyplýva relatívna, nie absolútna dominancia prezidenta vo vzťahu k vláde. Ústavné
postavenie prezidenta je jednoznačné iba vtedy, keď mu Ústava Slovenskej republiky
výslovne priznáva oprávnenie, alebo výslovne ukladá povinnosť (Rozhodnutie
Ústavného súdu SR I. ÚS 39/93).33 Preto nie je možné, aby Národná rada SR žiadala
alebo inak nariaďovala vláde alebo prezidentke, aby v tejto oblasti konali určitým
spôsobom. Tak isto vláda nemôže žiadať prezidentku SR o notifikáciu úmyslu
Slovenskej republiky depozitárovi Dohovoru nestať sa jeho zmluvnou stranou
v zmysle uznesenia Národnej rady SR.
Uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky v tomto smere možno
považovať za deklaratórne vyhlásenia politickej povahy k problematike
Istanbulského dohovoru, po právnej stránke nemajú žiadny význam, keďže nemajú
oporu ani v zákone, nie to ešte v Ústave Slovenskej republiky.

32
33

Pozri napríklad https://denniks.sk/9584/sns-je-proti-ratifikacii-istanbulskeho-dohovoru/
Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 39/93 z 2. júna 1993
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Vláda Slovenskej republiky prijala dňa 15.1.2020 Uznesenie č. 15 k návrhu
opatrení na zabezpečenie plnenia uznesení Národnej rady vo vzťahu k Istanbulskému
dohovoru, v ktorom zobrala na vedomie Uznesenie Národnej rady č. 2261 z 28.
novembra 2019, zaslanie žiadosti predsedu vlády prezidentke Slovenskej republiky
o notifikácii úmyslu Slovenskej republiky depozitárovi Dohovoru na základe
Uznesenia č. 1697 z 29. marca 2019 a doručenie písomných pripomienok Slovenskej
republiky, schválených ministrom spravodlivosti v konaní Slovenskej republiky pred
súdmi Európskej únie Súdnemu dvoru Európskej únie, zároveň uložila členom vlády
postupovať voči inštitúciám Európskej únie a Rady Európy v súlade s Uznesením
parlamentu č. 2261 a ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí
informovať príslušné inštitúcie Európskej únie a Rady Európy o tomto uznesení.34
Vláda Slovenskej republiky nakoniec začala plniť úlohy zadané Národnou
radou Slovenskej republiky a nepriamo tak akceptovala prekročenie ústavnej
právomoci parlamentom.
2.2

Stretnutie najvyšších ústavných činiteľov

Traja najvyšší ústavní činitelia sa stretli k téme Istanbulského dohovoru
(10.2.2020), kde premiér navrhol, aby vláda stiahla podpis spod Dohovoru a požiadal
prezidentku, aby poverila člena vlády, ktorý tak má urobiť. Prezidentka tento postup
odmietla, a rovnako odmietla požiadať v mene Slovenska o odstúpenie od Dohovoru.
Zdôraznila, že ak bude Dohovor prijatý alebo neprijatý v súlade s ústavou, bude to
rešpektovať a požiadala Pellegriniho (predsedu vlády), aby sa obrátil na Ústavný súd,
v prípade pochybností, či „Dohovor patrí do právneho a hodnotového prostredia
Slovenska.“35 Predseda Národnej rady Andrej Danko odmietol takýto postup s tým,
že parlament prijal uznesenie (č. 1697), že o ratifikácii dokumentu rokovať nebude,
pretože NR SR predbehla celý proces tak, že nečakala na návrh vlády, ale automaticky
prijala rozhodnutie, ktorým dala najavo, že s ratifikáciou nesúhlasí a zároveň odmietol
akceptovať vyhlásenie prezidentky, že toto uznesenie je politický dokument, a na
adresu Istanbulského dohovoru sa vyjadril, že je v rozpore s Ústavou.36
Toto stretnutie preukázalo viacero právnych nevedomostí a to nerozlišovanie
medzi politickým vyhlásením, za ktoré sa považujú obe uznesenia parlamentu (č.
1697 a č. 2261), a uznesením národnej rady, ktorým vyslovuje resp. nevyslovuje
súhlas s medzinárodnou zmluvou v zmysle § 88 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku
Národnej rady Slovenskej republiky. Na toto nerozlišovanie nadväzuje nepochopenie
procesu ratifikácie vyhlásením, že o ratifikácii dokumentu sa rokovať nebude, pretože
politickým vyhlásením už dala národná rada nesúhlas s ratifikáciou. Pritom samotnej
ratifikácii predchádza vyslovenie súhlasu resp. nesúhlasu parlamentu s ratifikáciou
34
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 15 z 15. januára 2020; príspevok sa nezaoberá výzvami Národnej rady
Slovenskej republiky ani vlády Slovenskej republiky voči Súdnemu dvoru Európskej únie ani voči celej Európskej
únii
35
https://www.teraz.sk/slovensko/a-danko-istanbulsky-dohovor-je-v-rozp/445742-clanok.html
36
https://domov.sme.sk/c/22322585/pellegrini-nikto-neplanuje-istanbul-ratifikovat.html
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=udalosti/udalost&MasterID=55197
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v zmyslu článku 86 písm. d) ústavy v spojitosti s § 88 zákona o rokovacom poriadku
Národnej rady, ktorý národná rada prijíma po predložení takéhoto návrhu vládou
Slovenskej republiky. Parlament nemôže takýto návrh vlády odignorovať s tým, že už
o tom rozhodol svojím politickým vyhlásením. A samotné vyhlásenie, že Dohovor je
v rozpore s ústavou bez toho, aby o tom rozhodoval Ústavný súd Slovenskej
republiky je úplným ignorovaním článku 125a ústavy.
2.3

Príležitosť pre konanie o súlade dojednaných medzinárodných
zmlúv v zmysle článku 125a Ústavy Slovenskej republiky

Istanbulský dohovor Slovenská republika podpísala ešte v roku 2011,
podpísanie Dohovoru znamená, že Slovensko s Dohovorom súhlasí a pripravuje sa na
jeho ratifikáciu. Kým Dohovor neratifikujeme, nie sme ním právne viazaní.
Keďže viacerí poslanci aj členovia vlády boli presvedčení, že Dohovor je
v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky vyskytla sa príležitosť pre uplatnenie
konania o súlade dojednaných medzinárodných zmlúv s ústavou alebo ústavným
zákonom. Ako bolo spomenuté vyššie návrh na Ústavný súd Slovenskej republiky
môže podať vláda alebo prezident. Keďže proces prípravy a prerokovania Dohovoru
bol v zmysle rozhodnutia prezidenta č. 250/2001 Z.z. v rukách vlády, bolo by
vhodnejšie, aby návrh na Ústavný súd dala vláda ešte pred predložením
medzinárodnej zmluvy na rokovanie Národnej rady, ktorá túto možnosť však
nevyužila. Konečnú odpoveď tak mohol dať Ústavný súd, ktorý by prvýkrát mal
možnosť rozhodovať v zmysle článku 125a ústavy. Prípadne súlad slovenskej ústavy
s Dohovorom mohla posúdiť Benátska komisia, ktorá je poradným orgánom Rady
Európy v ústavnoprávnych otázkach. Urobila tak napríklad v prípade Arménska,
ktoré ju o to požiadalo.37
2.4

Vyslovenie súhlasu alebo nesúhlasu s ratifikáciou?

Dňa 12.2.2020 prijala vláda Uznesenie č. 71 k návrhu na vyslovenie nesúhlasu
s Dohovorom Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu
a o boji proti nemu, v ktorom vláda nesúhlasí s týmto Dohovorom, odporúča
Národnej rade SR vysloviť nesúhlas s Dohovorom a poveruje predsedu vlády
predložiť Dohovor parlamentu na vyslovenie nesúhlasu a ministra spravodlivosti
odôvodniť tento návrh na vyslovenie nesúhlasu s Dohovorom v Národnej rade SR.38
Do pôsobnosti Národnej rady SR patrí v zmysle článku 86 písm. d) ústavy pred
ratifikáciou vysloviť súhlas s medzinárodnými zmluvami tam uvedenými, medzi ktoré
patrí aj Istanbulský dohovor. Na vyslovenie takéhoto súhlasu je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov (článok 84 ods. 3 ústavy). Podľa § 88 ods.
2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady predkladá vláda parlamentu
medzinárodné zmluvy na schválenie a podľa odseku 3 gestorský výbor v uznesení
alebo spoločný spravodajca odporučí, či národná rada má, alebo nemá vysloviť súhlas
37
38

https://rm.coe.int/0900001680982bd7
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 71 z 12. februára 2020
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s medzinárodnou zmluvou. Národná rada rozhodne, či vysloví alebo nevysloví súhlas
s medzinárodnou zmluvou, alebo môže rozhodnúť, že vyslovenie súhlasu odkladá
(odsek 3).
Takáto formulácia uznesenia vlády na vyslovenie nesúhlasu s Istanbulským
dohovorom, nemá oporu ani v ústave ani v zákone o rokovacom poriadku národnej
rady. Pri dodržaní článku 2 ods. 2 ústavy (štátne orgány môžu konať iba na základe
ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorí ustanoví zákon) vláda môže
parlamentu predložiť medzinárodnú zmluvu s tým, že ju žiada o vyslovenie súhlasu.
Takéto konanie vlády nemôže vyvolať právne relevantné účinky, keďže ide
o protiprávne konanie.
Parlament, ak by rozhodoval o takomto návrhu vlády, má dve možnosti a to
tento návrh prijať a vysloviť nesúhlas s dohovorom. Ale prezident (v súčasnej dobe
prezidentka), aby mohol ratifikovať dohovor potrebuje súhlas Národnej rady. Pri
takejto formulácii ho ale mať nebude a keďže prezidentka je rovnako viazaná článkom
2 ods. 2 ústavy, dohovor by nemala ratifikovať. V druhom prípade môže Národná rada
neprijať návrh vlády na vyslovenie nesúhlasu, čo by znamenalo že národná rada
odmietla vysloviť nesúhlas s ratifikáciou dohovoru, čiže by išlo o nevyslovený
nesúhlas. Tu by vznikla ďalšia komplikácia, a to či je možné nevyslovený nesúhlas
považovať za vyslovený súhlas, ak áno prezidentka by mala Istanbulský dohovor
ratifikovať na základe zamietnutého návrhu vlády parlamentom. Alebo že
nevyslovený nesúhlas sa nerovná vyslovený súhlas, čiže prezidentka by nemala
ratifikovať dohovor.
V ústave a zákone je jednoznačne dané, že Národná rada vyslovuje súhlas
s ratifikáciou, má to svoju logiku v tom, že ak je návrh parlamentom schválený, je
vyslovený súhlas, ak je neschválený, nie je vyslovený súhlas s ratifikáciou. Ústava
nepozná hlasovanie o vyslovení nesúhlasu s ratifikáciou a tým pádom ani nerieši
dôsledky hlasovania o vyslovenom nesúhlase.39
Vláda svoju chybu opravila Uznesením č. 77 zo dňa 18.februára 2020, ktorým
zmenila slovo „nesúhlas“ na „súhlas“ a odporučila tak Národnej rade vysloviť súhlas
s Dohovorom a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa článku 7 ods. 5
Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi a poverila predsedu
vlády predložiť nové znenie návrhu Uznesenia (podľa tohto Uznesenia).40
2.5

Mimoriadna schôdza parlamentu a ratifikácia

Národná rada Slovenskej republiky následne dňa 25. februára 2020, na
mimoriadnej schôdzi parlamentu, prijala Uznesenie č. 2310 (na štvrtý pokus
hlasovaním č. 18, prítomní 107, hlasujúci 107, za hlasovalo 95, proti 12), ktorým
podľa článku 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky v spojení s § 88 ods. 4 zákona
Názor na toto uznesenie vyjadril vo svojom článku Marián Giba na https://dennikn.sk/1756096/istanbulskydohovor-vlada-posiela-parlamentu-navrh-popierajuci-ustavu-aj-logiku/?ref=list
40
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 77 z 18. februára 2020
39
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č. 350/1996 Z.z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov nevyslovuje súhlas s Dohovorom Rady Európy o predchádzaní
násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu.41
K procesu schváleniu tohto Uznesenia sa kriticky vyjadril ústavný právnik
Peter Kubina, toho času poradca prezidentky Čaputovej, podľa ktorého
o Istanbulskom dohovore nie je možné rokovať v skrátenom legislatívnom konaní, ide
totiž o medzinárodnú zmluvu, pri ktorej nie je možné rokovať takýmto spôsobom,
keďže podľa § 89 v spojení s § 74 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady
parlament nemôže Istanbulský dohovor prerokovať skôr ako 30 dní po tom, ako mu
ho vláda predložila.42
Otázkou skráteného legislatívneho konania sa v tomto príspevku nebudeme
ďalej zaoberať, faktom je, že tento inštitút sa doteraz využíval oveľa častejšie, ako
jeho zákonné predpoklady stanovujú, a rovnako v tomto konaní boli napríklad aj
v minulosti ratifikované medzinárodné zmluvy, kde medzi predložením vládou
a schválením Národnou radou neuplynulo tridsať dní.43 Zámerom je len poukázať na
celý priebeh okolo schvaľovania Istanbulského dohovoru v Slovenskej republike a na
problémy, ktoré v tejto súvislosti vznikli.
Prezidentka Slovenskej republiky rešpektovala rozhodnutie Národnej rady
z 25.2.2020, ktorým nevyslovila súhlas s Istanbulským dohovorom, a preto Dohovor
neratifikovala a listom informovala Radu Európy, že Slovenská republika sa nemôže
stať jeho zmluvnou stranou.44 Proces, ktorý započal v roku 2011 podpísaním
Dohovoru v mene Slovenskej republiky a jeho prípravou na ratifikáciu, tak skončil
v roku 2020 tým, že Slovensko sa nestane zmluvnou stranou Dohovoru, a tento
nebude pre nás záväzný.
ZÁVER
Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu
a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor) vyvolal v Slovenskej republike značný
rozruch, pre laickú verejnosť najmä diskusiami o svojom obsahu, miestami vedúcimi
až k demonštráciám, a pre právnickú obec, spôsobom konania najvyšších ústavných
orgánov, vykladajúc si svoje právomoci v procese, ktorý sa mal zavŕšiť ratifikáciou,
Unesenie Národnej rady Slovenskej republiky č. 2310 z 25. februára 2020; Národná rada Slovenskej republiky toto
Uznesenie prijala až na štvrtý pokus, ten deň sa hlasovalo nasledovne: hlasovanie č. 15 o 17:11 návrh neprešiel,
hlasovanie č. 16 o 17:12 návrh neprešiel, hlasovanie č. 17 o 17:13 návrh neprešiel, hlasovanie č. 18 o 17:15 návrh
prešiel
42
Pozri napr. na stránke https://www.webnoviny.sk/o-istanbulskom-dohovore-nie-je-mozne-rokovat-v-skratenomkonani-uviedol-poradca-prezidentky-kubina/
43
Napríklad prezidentka ratifikovala Dohovor o zriadení Európskeho univerzitného inštitútu :
https://www.prezident.sk/page/ratifikovane-zmluvy/ Na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predložil
predseda vlády na základe uznesenia č. 492 z 2.10.2019 návrh na vyslovenie súhlasu NR SR s pristúpením SR
k Dohovoru o zriadení Európskeho univerzitného inštitútu a NR SR návrh prijala dňa 16.10.2019
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/hlasovanie/hlasovanie&ID=43142
44
Pozri na: https://www.prezident.sk/flash-news/1/
41
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svojským spôsobom, ktorý miestami nemal oporu v ústave ani zákonoch Slovenskej
republiky.
Ústava Slovenskej republiky jasne hovorí, že štátne orgány môžu konať iba na
základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu, ktorý ustanoví zákon (článok 2 ods. 2).
Právomoci a kompetencie najvyšších ústavných orgánov sú definované v základnom
zákone a rozvíjať podrobnejšie by ich mali jednotlivé zákony. Avšak právna úprava
uzatvárania medzinárodných zmlúv je v súčasnosti nedostatočná a v zákone je len
čiastkovo upravená (zákonom č. 350/1996 Z.z., zákonom č. 314/2018 Z.z., zákonom
č. 400/2015 Z.z.), pričom paradoxne kľúčové otázky sú upravené vo forme Uznesenia
vlády v rámci Pravidiel uzatvárania medzinárodných zmlúv, ktoré reguluje napríklad
aj otázky presahujúce ústavné kompetencie vlády. Na druhej strane ústavný rámec
v tomto kontexte upravujúci postavenie a právomoci orgánov verejnej moci je možný
považovať za dostatočný a napriek tomu vznikli problémy v procese smerujúcom
k ratifikácii resp. neratifikácii Dohovoru v nerešpektovaní ústavných noriem
a presahovaní svojej ústavnej pôsobnosti. Výsledkom takéhoto konania boli dve
deklaratórne Uznesenia parlamentu politickej povahy, ktoré boli prezentované
predsedom Národnej rady ako ukončenie procesu ratifikácie a ktoré zadávali úlohy
vláde aj prezidentke. Jednoznačné a neomylné vyjadrenia na obsah Dohovoru ako
nesúladného s ústavou, pričom o tejto otázke je oprávnený rozhodovať jedine Ústavný
súd Slovenskej republiky v zmysle článku 125a ústavy (táto možnosť zostala
opätovne nevyužitá), ako aj Uznesenie vlády na vyslovenie nesúhlasu s Dohovorom
(čo ústava nepozná), ktoré bolo neskôr upravené na vyslovenie súhlasu.
Prijatie komplexnej zákonnej úpravy v tejto oblasti (uzatvárania
medzinárodných zmlúv) by mohlo v budúcnosti prispieť k lepšej orientácii a chápaniu
svojich úloh v tomto procese, avšak aj táto úprava nemôže ísť nad rámec ústavy ale
ju len komplexnejšie dopĺňať. Ústavná úprava je v tomto smere dostatočná.
V súčasnosti je potrebné sa poučiť na procese schvaľovania Istanbulského dohovoru
a do budúcna sa podobných chýb vyvarovať.
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Subsidiarita bezdůvodného obohacení a náhrada škody
Subsidiarity unjust enrichment and damages compensation
Mgr. et Ing. Nikola Lukáčová

Abstrakt
Judikatura nejvyšších soudů vychází z předpokladu, že bezdůvodné obohacení má roli
pouze subsidiární a použije se pouze tehdy, pokud věc nelze podřadit pod úpravu
zvláštní. Typicky je to v případě vztahu k náhradě škody. V německém a rakouském
právu se v těchto případech připouští konkurence nároků. To znamená, že nároky na
náhradu škody a nároky na vydání bezdůvodného obohacení jsou považovány za na
sobě nezávislé a mohou existovat vedle sebe. Pojem subsidiarita není chápán zcela
jednotně a často slouží jen k vyjádření toho, že na nárok, který z téhož důvodu vzniká
naplněním předpokladů dvou různých právních institutů, nelze požadovat dvojí
plnění.
Klíčová slova:
bezdůvodné obohacení, náhrada škody, subsidiarita, konkurence nároků
Abstract
Jurisprudence of the supreme courts proceeded from the premise that unjust
enrichment has only a subsidiary role, and applies only if the matter cannot be
subsumed under special regulation. Typically, this is the case related to damages
compensation. In German and Austrian law are in these cases admissible both claims.
This means that the claims for damages and claims for unjust enrichment are
considered independent of each other and can coexist. The concept of subsidiarity
often serves only as expression of the principle that where the claim stems from the
fulfilment of assumptions of two legal institutions, there is not the possibility of
requirement to dual performance.
Key words:
unjust enrichment, damages compensation, subsidiarity, competition claims
ÚVOD
Bezdůvodné obohacení představuje významný právní institut. Jeho účelem je
poskytnout ochranu proti těm porušením majetkových vztahů, která jsou v rozporu se
zákazem obohacovat se na úkor jiného právem neuznaným způsobem. Právní úprava
bezdůvodného obohacení se použije především tehdy, když tyto narušené vztahy není
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možné napravit jinými právními nástroji. K tomuto účelu slouží i další prostředky.
Nejsou výjimečné případy, kdy lze konkrétní věc podřadit pod více právních institutů
a je nutné rozhodnout, který z nich je třeba aplikovat přednostně.
Dřívější česká právní teorie a judikatura nejvyšších soudů vycházely
z předpokladu, že bezdůvodné obohacení má roli pouze podpůrnou (subsidiární)
a použije se pouze tehdy, pokud věc nelze podřadit pod úpravu zvláštní. Bezdůvodné
obohacení ale není subsidiární vůči všem právním institutům. Postavení speciální
právní úpravy má například v oblasti neplatných a zrušených smluv. Ve vztahu
k jiným institutům je v českém prostředí tradičně deklarována jeho podpůrná úloha.
Typicky je to v případě vztahu k náhradě škody.
Příspěvek vychází z mé rigorózní práce,1 ve které jsem se věnovala
problematice subsidiarity bezdůvodného obohacení a konkurenci nároků. Cílem mé
práce bylo prostřednictvím analýzy judikatury nejvyšších českých soudů poskytnout
stručný přehled o problematice subsidiarity bezdůvodného obohacení v některých
oblastech občanského práva a nalézt odpověď na otázku, zda má bezdůvodné
obohacení v českém právu subsidiární charakter. Ke konkurenci nároků nejčastěji
dochází v případech náhrady škody a bezdůvodného obohacení. Touto oblastí se bude
zabývat můj příspěvek.
1

BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ A JEHO SUBSIDIARITA

Bezdůvodné obohacení bylo původně doplňkem ke starším právním institutům,
například kontraktům. Jeho účelem bylo reagovat na nedostatky ostatních právních
institutů, pokud ty nebyly dostačující k nápravě protiprávní ztráty majetkové hodnoty.
Tato původní funkce je v některých právních řádech zachovávána. Zde pak mají
nároky z bezdůvodného obohacení převážně subsidiární charakter.
Institut bezdůvodného obohacení má směřovat k účinnému obecnému
prostředku právní ochrany. Současně je ale třeba vyloučit souběh různých prostředků
právní ochrany. Proto bývají nároky z bezdůvodného obohacení považovány za
subsidiární.2
Dřívější česká právní nauka,3 která se uplatňovala ještě za účinnosti
předcházejícího občanského zákoníku (ObčZ_1964),4 dovozovala subsidiární povahu
bezdůvodného obohacení, podle které právo na vydání bezdůvodného obohacení
nenáleželo v případech, kdy bylo možné uplatnit jiné právo, a to i tehdy, pokud by
nárok z bezdůvodného obohacení byl pro ochuzeného výhodnější než alternativní
nárok. Pokud existovala zvláštní právní úprava určitého nároku (např. na vrácení věci
LUKÁČOVÁ, N. Bezdůvodné obohacení – subsidiarita a konkurence nároků. Rigorózní práce. Brno: Masarykova
univerzita, 2019.
2
VISSER, D., Unjustified enrichment. In: SMITS, J. M. (ed.). Elgar Encyclopedia of Comparative Law, Second
Edition. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2012, s. 948.
3
ELIÁŠ, K., LAVICKÝ, P. Komentář k § 451. In: ELIÁŠ, K. a kol. Občanský zákoník. Velký akademický komentář.
1. svazek. § 1487. Praha: Linde, 2008, s. 1056.
4
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v posledním platném znění.
1
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nebo na náhradu nákladů), vylučovalo se uplatnění nároku z bezdůvodného
obohacení. Nárok na vydání bezdůvodného obohacení proto mohl být uplatněn až
tehdy, pokud nebylo možné uplatnit jiný nárok.5 Tento závěr byl zvláště zdůrazňován
v případech souběhu nároku na náhradu škody s nárokem na vydání bezdůvodného
obohacení.6
2

SUBSIDIARITA VERSUS KONKURENCE NÁROKŮ

Konkurence nároků představuje právní stav, kdy je možné jeden nárok
posuzovat podle různých právních norem (například bezdůvodné obohacení a náhrada
škody). Uspokojením nároku z jednoho titulu je snižován nárok z titulu druhého.
Pokud by byl uplatněn princip subsidiarity, bude důsledkem částečná blokace.
Subsidiární nárok se uplatní pouze v té výši, o kterou převyšuje nárok speciální.7
Konkurence nároků je v judikatuře Nejvyššího soudu ČR řešena pouze zřídka
a konkurující si nároky soud připouští téměř výhradně pouze ve vícestranných
vztazích.
Příkladem uplatňování pravidla subsidiarity bezdůvodného obohacení může
být často citované a dodnes judikaturou nepřekonané rozhodnutí NS 29 Cdo
2225/2008.8 Nejvyšší soud zde odkazuje na ustálenou praxi: „Literatura i soudní
praxe shodně vycházejí z toho, že k předpokladům vzniku závazkového právního
vztahu z bezdůvodného obohacení náleží rovněž neexistence zvláštní úpravy, která má
přednost (institut bezdůvodného obohacení se uplatňuje subsidiárně).“
Z uvedeného pravidla ale existují výjimky. Například v případech, kdy došlo
k bezdůvodnému obohacení získáním movité věci, judikatura Nejvyššího soudu
připouští možnost volby mezi žalobou na vydání věci nebo žalobou na vydání
bezdůvodného obohacení.9 Tento právní názor je v souladu s názorem Roučka a
spolupracovníků
v Komentáři
k Československému
obecnému
zákoníku

Stanovisko Nejvyššího soudu České socialistické republiky ze dne 28. 3. 1975, sp. zn. Cpj 34/74, k některým
otázkám projednávání žalob o vydání neoprávněného majetkového prospěchu podle občanského zákoníku a zákoníku
práce. Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek, 1975, roč. 5, č. 26.
6
Zejména Zpráva občanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu Slovenské socialistické republiky ze dne 21. prosince
1978, sp. zn. Cpj 37/78, k některým dalším otázkám projednávání žalob o vydání neoprávněného majetkového
prospěchu podle ustanovení občanského zákoníku. Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek, 1979, č. 1, s. 7980.
7
PETROV, J., in HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 20553014).
Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1871.
8
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25.9.2008, sp. zn. 29 Cdo 2225/2008.
9
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. 2. 2000, sp. zn. 33 Cdo 2034/98: „Jsou-li splněny podmínky stanovené v §
451 a násl. ObčZ, může se ten, na jehož úkor došlo k bezdůvodnému obohacení, domáhat vydání všeho, co bylo takto
nabyto, např. vydání movité věci, popř. poskytnutí peněžitého ekvivalentu, nelze-li vydat to, co bylo bezdůvodně
získáno. Ten, na jehož úkor došlo k bezdůvodnému obohacení získáním movité věci, není zákonem omezen tak, že by
se musel domáhat jen ochrany svého vlastnického práva podle § 126 odst. 1 ObčZ, tj. pouze žalovat na vydání věci,
ale může se domáhat vydání věci z titulu bezdůvodného obohacení, např. jeho peněžního ekvivalentu, není-li vydání
věci možné.“
5
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občanskému,10 který konkurenci nároků v případech reivindikace a kondikce připouští
s odůvodněním, že se tím usnadní důkazní situace poškozeného.
To je podle mého názoru důležitým důvodem pro připuštění konkurence nároků
tam, kde jsou splněny podmínky pro uplatnění různých právních nároků. Domnívám
se, že poškozený (ochuzený) je nejlépe schopen posoudit svoji vlastní situaci a volit
nejvhodnější prostředky k ochraně svých porušených práv. Tam, kde tomu výslovná
právní úprava nebrání, a při zachování obecně platných zásad soukromého práva
(dobrá víra, poctivost ad.) by měla být umožněna volba mezi konkurujícími si nároky.
Zatímco judikatura stále vychází z předpokladu subsidiarity bezdůvodného
obohacení, právní nauka jednotný názor nezastává. V nejnovější komentářové, ale
i další odborné literatuře, se můžeme setkat se závěry, které konkurenci nároků
připouští. Za nejednoznačný je považovaný i samotný pojem subsidiarita.
V této souvislosti považuji za velmi významný názor Eliáše, Brima
a Adamové: „Závěr, dle něhož je úprava bezdůvodného obohacení vždy uplatnitelná
toliko podpůrně, však není samozřejmý a podle našeho názoru jej nelze přijímat
dogmaticky. K naznačené problematice musíme přistupovat diferencovaně
a rozlišovat, jak se k sobě mají jednotlivé dvojice zavazovacích důvodů. Již dosavadní
judikatura ostatně řešení otázky vztahu bezdůvodného obohacení k jiným institutům
v konkrétních případech pojímala méně rigidně.“11
V současném německém občanském zákoníku (BGB) nemá bezdůvodné
obohacení subsidiární charakter. Subsidiarita je však obsažena ve vnitřním systému
institutu.12 Rakouský občanský zákoník (ABGB) neobsahuje ucelenou právní úpravu
bezdůvodného obohacení. Bezdůvodné obohacení jako celek nemá subsidiární
charakter.13
V oblasti europeizace soukromého práva jsou významné Principy evropského
práva bezdůvodného obohacení (Principles of European Unjustified Enrichment
Law), které tvoří sedmou knihu Návrhu společného referenčního rámce (DCFR).14
Zpracování úpravy bezdůvodného obohacení je zde velmi rozsáhlé a stalo se
významným inspiračním zdrojem při vytváření nového českého občanského zákoníku
(ObčZ)15, jak vyplývá i z Důvodové zprávy k ObčZ.16 Jako významný rozdíl obou

10
ROUČEK, F. a kol., Komentář k Československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na
Slovensku a v Podkarpatské Rusi. IV. a VI. díl. Praha: V. Linhart, 1937, s. 314.
11
ELIÁŠ, J., BRIM, L., ADAMOVÁ, H. Bezdůvodné obohacení. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 2.
12
VISSER, D., 2012, op. cit., s. 770–2.
13
KOZIOL, H. WELSER, R. Grundriß des bürgerlichen Rechts. Band I, Allgemeiner Teil, Sachenrecht,
Familienrecht. 12. vyd. Wien: Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 2002, s. 415.
14
Draft Common Frame of Reference. online. European Private Law Committee. © 2016 CCBE  The voice of the
European legal professional.
15
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
16
Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. In: Nový občanský zákoník online. © 2013-2015
Ministerstvo spravedlnosti ČR.

355

úprav je možné uvést odmítnutí principu subsidiarity bezdůvodného obohacení v
DCFR, které ale bylo z výsledného textu českého zákona vypuštěno.
Subsidiarita bezdůvodného obohacení byla doktrínou i judikaturou
dovozována, nebyla ale v textu zákona přímo zakotvena. K tomu došlo až v návrhu
nového (současného) občanského zákoníku.17 V § 2962 tohoto návrhu bylo právo na
vydání bezdůvodného obohacení vyloučeno, pokud bylo možné uplatnit nárok na
náhradu ztráty.18 Tato právní norma nebyla do výsledného znění textu občanského
zákoníku zakotvena. K uvedenému návrhu proběhla poměrně rozsáhlá odborná
diskuse.19 Pod vlivem z ní vyplývajících jednoznačně nesouhlasných závěrů bylo od
tohoto návrhu upuštěno.
3

NÁHRADA ŠKODY A BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ

Povinnost k náhradě újmy zahrnuje vždy podle § 2894 ObčZ povinnost
k náhradě újmy na jmění (škody). Není při tom rozhodné, zda škůdce v souvislosti
s újmou získal majetkový prospěch. Odpovědnost za škodu vyplývá (kromě
zvláštních případů stanovených zákonem) ze subjektivního, úmyslného nebo
nedbalostního protiprávního jednání. Odpovědnost vyplývající z bezdůvodného
obohacení je objektivní povahy. Zavinění obohaceného není ke vzniku této
odpovědnosti třeba, a ani se proto nezkoumá.
Prokázat nárok z bezdůvodného obohacení proto může být pro ochuzeného
snazší, neboť prokazovat zavinění v případě nároků na náhradu škody je často velmi
obtížné (například když jsou potřebné důkazy v držení škůdce nebo se na škodě
podílelo více osob a škoda vznikla v důsledku série nedbalostí).
Případy, jejichž skutkový stav je možné podřadit k ustanovením o náhradě
škody nebo k ustanovením upravujícím vznik bezdůvodného obohacení současně,
jsou poměrně časté. Důvodem je skutečnost, že předpokladem pro uplatnění obou
zmíněných institutů je vznik újmy. Cílem náhrady škody je kompenzace úbytku
majetkových hodnot, účelem úpravy bezdůvodného obohacení je odčerpání
neoprávněného prospěchu. Účelem bezdůvodného obohacení ale není odčinění újmy,
která vznikla v souvislosti se získáním obohacení. Závazek z bezdůvodného
obohacení ale nemůže vzniknout, pokud nedošlo ke zmenšení majetku jiného subjektu
a neexistuje ochuzený.20
Podle právní úpravy v ObčZ je nepoctivý příjemce plnění povinen nahradit
ochuzenému také užitek, který by ochuzený mohl získat. Tento užitek je kategorie
ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava: Sagit, 2012,
s. 20.
18
ELIÁŠ, K. 2012, op. cit., s. 20.
19
Například: TICHÝ, L. Bezdůvodné obohacení, základní pojmy a návrh občanského zákoníku. Bulletin advokacie,
2011, č. 5, s. 1526. PETROV, J. Bezdůvodné obohacení v NOZ: reakce na příspěvek prof. Tichého. Bulletin
advokacie, 2011, č. 5, s. 2733.
20
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. 9. 2015, sp. zn. 28 Cdo 900/2015.
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podobná ušlému zisku. Dochází tak k přibližování skutkového základu nároku na
vydání užitku nepoctivým obohaceným a nahrazení ušlého zisku škůdcem.21
Nejvyšší soud dlouhodobě zastává názor, že pokud jsou v konkrétním případě
splněny podmínky pro uplatnění nároku z titulu náhrady škody i z titulu
bezdůvodného obohacení, pak má náhrada škody přednost a ustanovení
o bezdůvodném obohacení se nepoužijí.22 Subsidiarita institutu bezdůvodného
obohacení je důvodem pro to, aby v takových případech byla právní úprava institutu
náhrady škody považována za lex specialis. „Majetková újma, kterou lze vyjádřit
v penězích, je předpokladem jak pro vznik nároku z bezdůvodného obohacení, tak
i nároku z odpovědnosti za škodu. Ze subsidiarity institutu bezdůvodného obohacení
však vyplývá, že (…) jestliže majetková újma byla způsobena porušením povinnosti
při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, je třeba nárok posoudit
podle ustanovení o odpovědnosti za škodu.“ 23
Podle dalšího usnesení Nejvyššího soudu je aplikace právní úpravy
bezdůvodného obohacení dokonce přímo vyloučena, pokud je právní vztah regulován
jinými normami: „(…) institut bezdůvodného obohacení má subsidiární povahu a
jeho aplikace je vyloučena, pokud je daný právní vztah regulován jinými zákonnými
normami, z čehož plyne, že má-li jedna osoba proti druhé právo na poskytnutí
žádaného plnění z titulu náhrady škody, nepodřizují se jejich vzájemné vztahy (toliko
podpůrně aplikovatelné) úpravě bezdůvodného obohacení, nýbrž ustanovením
příslušných právních předpisů o náhradě škody.“ Pokud však nejsou splněny
podmínky pro založení odpovědnosti za škodu, nesmí soud podle tohoto usnesení:
„současně upřít relevanci otázce, zda vylíčené skutkové okolnosti nenasvědčují vzniku
závazku z bezdůvodného obohacení.“ 24
Také právní teorie dovozovala subsidiaritu bezdůvodného obohacení.
Ustanovení o bezdůvodném obohacení mohlo být aplikováno až tehdy, kdy nebyly
splněny ani předpoklady odpovědnosti za škodu. „Bylo-li obohacení získáno
zaviněným protiprávním jednáním, popřípadě škodní událostí (v případě objektivní
odpovědnosti), vzniká poškozenému nárok na náhradu škody. Jsou-li ve vztahu dvou
subjektů splněny podmínky pro dosažení téhož výsledku (odčerpání neoprávněně
získaných hodnot) z titulu náhrady škody, nepřichází v úvahu aplikace ustanovení
o bezdůvodném obohacení."25
Z výše uvedeného vyplývá, že pokud je škůdce tím, kdo se na úkor
poškozeného (ochuzeného) obohacuje, je podle ustálené judikatury nejvyšších soudů
a závěrů právní teorie nutné tento vztah přednostně posuzovat podle právní úpravy
ELIÁŠ, J., BRIM, L., ADAMOVÁ, H., 2016, op. cit., s. 195.
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 3. 2008, sp. zn. 33 Odo 79/2006: „Jsou-li ve vztahu dvou subjektů splněny
podmínky pro dosažení téhož výsledku (odčerpání neoprávněně získaných hodnot) z titulu náhrady škody a z titulu
bezdůvodného obohacení, ustanovení o bezdůvodném obohacení se nepoužijí.“
23
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 11. 2003, sp. zn. 21 Cdo 1506/2003.
24
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1.8.2016, sp. zn. 28 Cdo 1155/2016.
25
ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník I. § 1–459. Komentář. Praha:
C. H. Beck, 2008, s. 1175.
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náhrady škody. Pokud však nejsou splněny podmínky ke vzniku povinnosti k náhradě
škody, pak je třeba použít subsidiární pravidla upravující bezdůvodné obohacení.
V případě, kdy žalobce přednese jen taková tvrzení, která umožní pouze
aplikaci pravidel bezdůvodného obohacení a neposkytují dostatečnou oporu pro
použití speciálních pravidel o náhradě škody, považují Eliáš, Brim a Adamová za
korektní, pokud soud posoudí důvodnost žaloby přímo podle právní úpravy
bezdůvodného obohacení. Pokud by ale současně bylo alespoň teoreticky možné
podřadit vylíčený skutek pod právní úpravu náhrady škody, měl by soud uvážit, zda
je možné tuto úpravu aplikovat přednostně.26
Dřívější judikatura Nejvyššího soudu zastávala výklad, podle kterého nárok
z bezdůvodného obohacení vzniká až tehdy, kdy se není možné domoci nápravy
cestou náhrady škody, případně pouze v rozsahu, který nárok z náhrady škody
převyšuje. Pro vícestranné vztahy ale Nejvyšší soud volil odlišný postoj. „Žalobce
musí uplatnit své právo na vydání bezdůvodného obohacení vůči tomu, kdo se na jeho
úkor obohatil, a pouze tehdy, je-li zřejmé, že toto právo nebude možno uspokojit,
přichází v úvahu úspěšné uplatnění práva na náhradu škody.“ 27
Velmi zajímavý je poněkud rozporný rozsudek Nejvyššího soudu, ve kterém
velký senát dospěl k tomuto závěru: ,,Jsou-li splněny předpoklady vzniku obou těchto
nároků, je poškozený oprávněn vyžadovat plnění od kteréhokoliv subjektu, případně
i od obou (všech), samozřejmě s tím, že se mu celkově může dostat pouze té částky,
o kterou přišel; v rozsahu plnění jednoho povinného subjektu zaniká nárok
oprávněného (věřitele) i vůči druhému povinnému (tzv. falešná solidarita). Okolnost,
že je tu více osob, kterým podle různých ustanovení zákona vznikla či mohla vzniknout
současně závazková povinnost, není důvodem, který by vylučoval povinnost škůdce
nahradit škodu, tj. újmu v majetkové sféře poškozeného. Případná existence nároku
poškozeného na vydání bezdůvodného obohacení od toho, kdo jej získal, nezbavuje
poškozeného práva požadovat náhradu škody od osoby, která naplnila předpoklady
odpovědnosti za škodu, způsobenou odčerpáním peněz ve prospěch obohaceného, ani
nepodmiňuje vznik či úspěšnost nároku na náhradu škody uplatněním nároku na
vydání bezdůvodného obohacení.“28 Nejvyšší soud zde dospěl k závěru, že oba
nároky existují vedle sebe. Toto rozhodnutí se však týká jen případu, kdy obohacený
a škůdce jsou odlišné subjekty; bez dostatečné argumentace Nejvyšší soud výslovně
dále setrvává na názoru, že pokud se jedná o tutéž osobu, je třeba se přednostně
domáhat náhrady škody.29
Právo náhrady škody i právo bezdůvodného obohacení zde mají funkci
kompenzovat nežádoucí stav. V jednom případě pomocí náhrady vzniklé škody, ve
ELIÁŠ, J., BRIM, L., ADAMOVÁ, H., 2016, op. cit., s. 1956.
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 9. 2009, sp. zn. 23 Cdo 1338/2009.
28
Rozsudek velkého senátu Nejvyššího soudu ze dne 14. 10. 2015, sp. zn. 31 Cdo 2307/2013.
29
MELZER, F. A CSACH, K., in: MELZER, F., TÉGL, P. a kol., Bezdůvodné obohacení. In: MELZER, F., TÉGL,
P. a kol. Občanský zákoník IX. svazek. § 2894–3081 Závazky z deliktů a z jiných právních důvodů. Praha: Leges, 2018,
s. 1247–8.
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druhém případě pomocí vydání bezdůvodného obohacení. Pokud nabyté obohacení
jednoho odpovídá újmě druhého, pak jsou oba nároky funkčně shodné. Proto se
domnívám, že je správné, aby mohly oba nároky existovat vedle sebe a jeden nárok
nepodmiňoval druhý.
Odlišný přístup zvolil Nejvyšší soud také v případech, kdy vzniká bezdůvodné
obohacení plněním na základě později zrušeného rozhodnutí orgánu veřejné moci.
Pokud například žalovaný zaplatil žalobci na základě pravomocného rozhodnutí
žalovanou částku a následně dosáhl zrušení tohoto rozhodnutí za pomoci
mimořádného opravného prostředku, pak mu vzniklo právo na vydání nyní již
bezdůvodného obohacení, které obdržel původní žalobce. Podle zákona
č. 82/1998 Sb.,30 by žalovaný mohl mít nárok na náhradu škody, která mu byla
způsobena nezákonným soudním rozhodnutím. Podle judikatury Nejvyššího soudu
ale původně žalovaný musí nejprve vymáhat bezdůvodné obohacení po původním
žalobci. A teprve až poté, kdy toto vymáhání nebude úspěšné (například pro
insolvenci původního žalobce), bude původně žalovaný oprávněný požadovat
kompenzaci utrpěné újmy vůči státu. Tuto kompenzaci je možné podle judikatury
Nejvyššího soudu požadovat pouze subsidiárně.31
Povinnost vydat bezdůvodné obohacení může souviset i se vztahem vzniklým
z deliktu (např. protiprávní užití cizí hodnoty). To však neznamená, že by z každého
deliktu současně vedle škody vznikalo i bezdůvodné obohacení, jak již bylo uvedeno
dříve. Nároky na vydání bezdůvodného obohacení a na náhradu škody jsou
samostatné, vázané na odlišné předpoklady a směřují k odlišnému cíli, kterým je
kompenzace vzniklé újmy na straně poškozeného oproti odčerpání bezdůvodného
majetkového prospěchu od obohaceného.
Zatímco judikatura českých nejvyšších soudů a část odborné veřejnosti několik
desítek let32 setrvává na předpokladu subsidiární aplikovatelnosti pravidel
o bezdůvodném obohacení, v německé (a také rakouské) právní teorii převládá názor,
že nárok na vydání bezdůvodného obohacení náleží ochuzenému, pokud budou
splněny znaky některé ze skutkových podstat. Tento nárok náleží ochuzenému i tehdy,
pokud je současně naplněna i některá z deliktních skutkových podstat. Nárok na
vydání bezdůvodného obohacení tak není právním následkem deliktu. Nárok na
náhradu škody a nárok na vydání bezdůvodného obohacení jsou považovány za na
sobě nezávislé a mohou existovat vedle sebe (tzv. konkurence nároků).

30
Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným
úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů.
31
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 2. 2016, sp. zn. 28 Cdo 3793/2015.
32
Například Zpráva občanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu SSR ze dne 21. prosince 1978, sp. zn. Cpj 37/78,
op. cit.: „Nárok na vydanie neoprávneného majetkového prospechu možno však uplatniť iba v tom prípade, ak by sa
podmienky pre dosiahnutie rovnakého uspokojení z titulu nárok na náhradu škody.“
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ZÁVĚR
Původní funkcí bezdůvodného obohacení bylo doplňovat ostatní právní
instituty v případech, kdy nedostačovaly k nápravě protiprávní ztráty majetkové
hodnoty. Nároky z bezdůvodného obohacení proto měly převážně subsidiární
charakter. Pojem subsidiarita ale není chápán zcela jednotně a často slouží jen k
vyjádření toho, že na nárok, který z téhož důvodu vzniká naplněním předpokladů dvou
různých právních institutů, nelze požadovat dvojí plnění. Není však možné paušálně
konstatovat, že by nároky z bezdůvodného obohacení ustupovaly jiným nárokům.
V rakouském a německém právním řádu jsou nároky z bezdůvodného
obohacení a z náhrady škody ve vztahu konkurence. Náhradu je možné přiznat na
kterýkoli z nich, vždy však s podmínkou, že o plnění na jeden z těchto nároků je nutné
zkrátit případné plnění na druhý nárok, aby nedošlo ke dvojí kompenzaci.
V české právní nauce i literatuře je institut bezdůvodného obohacení tradičně
považován za subsidiární. V českých právních normách ale subsidiarita
bezdůvodného obohacení nebyla nikdy zakotvena.
V otázce subsidiarity bezdůvodného obohacení je judikatura nejvyšších soudů
dlouhodobě konstantní. Právo na vydání bezdůvodného obohacení nenáleží v
případech, kdy je možné uplatnit jiné právo, a to ani tehdy, když by uplatnění nároku
z bezdůvodného obohacení bylo pro ochuzeného výhodnější než alternativní nárok.
Tento závěr byl zvláště zdůrazňován v případech souběhu nároku na náhradu škody s
nárokem na vydání bezdůvodného obohacení.
Z tohoto pravidla ale existují výjimky. Například v případech, kdy došlo
k bezdůvodnému obohacení získáním movité věci, judikatura Nejvyššího soudu
připouští možnost volby mezi žalobou na vydání věci nebo žalobou na vydání
bezdůvodného obohacení.33
Otázka konkurence nároků na náhradu škody a na vydání bezdůvodného
obohacení byla řešena velkým senátem Nejvyššího soudu ČR. Nejvyšší soud
konkurenci nároků připouští, ale pouze ve vícestranných vztazích. Ve dvoustranných
vztazích setrvává na předpokladu subsidiárního charakteru bezdůvodného
obohacení.34
Odlišný přístup zvolil Nejvyšší soud také v případech, kdy vzniká bezdůvodné
obohacení plněním na základě později zrušeného rozhodnutí orgánu veřejné moci.
V těchto případech je třeba nejprve vymáhat bezdůvodné obohacení po obohaceném.
A teprve až poté, kdy toto vymáhání nebude úspěšné (například pro jeho insolvenci),

33
34

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. 2. 2000, sp. zn. 33 Cdo 2034/98.
Rozsudek velkého senátu Nejvyššího soudu ze dne 14. 10. 2015, sp. zn. 31 Cdo 2307/2013.
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je možné požadovat kompenzaci utrpěné újmy vůči státu. Tuto kompenzaci je možné
podle judikatury Nejvyššího soudu požadovat pouze subsidiárně.35
Judikatura českých nejvyšších soudů a část odborné veřejnosti dlouhodobě
setrvává na předpokladu subsidiární aplikovatelnosti pravidel o bezdůvodném
obohacení, v německé (a také rakouské) právní teorii převládá názor, že nárok na
vydání bezdůvodného obohacení náleží ochuzenému, pokud budou splněny znaky
některé ze skutkových podstat. Tento nárok náleží ochuzenému i tehdy, pokud je
současně naplněna i některá z deliktních skutkových podstat. Nárok na vydání
bezdůvodného obohacení tak není právním následkem deliktu. Nárok na náhradu
škody a nárok na vydání bezdůvodného obohacení jsou považovány za na sobě
nezávislé a mohou existovat vedle sebe (tzv. konkurence nároků).36
Právní úprava v současném občanském zákoníku není natolik odlišná od
úpravy předcházející, aby nutně vedla ke změně postoje Nejvyššího soudu v otázce
postavení institutu bezdůvodného obohacení v systému soukromého práva. Ke změně
tohoto přístupu však částečně dochází. „(…) do určité míry sympatizujeme
s pragmatickým přístupem, v souladu s nímž může být dotčený subjekt nadán několika
vymahatelnými nároky s tím, že plnění, které obdrží na jeden z nich, současně
v odpovídající míře saturuje též zbývající práva, takže je vyloučeno riziko, že by
z jedné faktické příčiny získal vícenásobný majetkový prospěch.“37 Eliáš, Brim
a Adamová v citovaném díle připouští uvedené „liberálnější“ pojetí, které nevylučuje
konkurenci nároků. Současně upozorňují, že toto pojetí není zcela cizí ani dosavadní
rozhodovací praxi Nejvyššího soudu, přestože se stále verbálně hlásí k subsidiaritě
bezdůvodného obohacení. Autoři dodávají, že případné problémy spojené s tímto
liberálnějším přístupem „není možné vyřešit povšechným poukazem na subsidiaritu
institutu bezdůvodného obohacení“.38
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Daňová kontrola ako nástroj ochrany fiskálnych záujmov
štátu
Tax control as a measure of protecting the fiscal interest of the
state
Mgr. Tomáš Pavlo
Abstrakt
Ochrana fiskálnych záujmov štátu patrí medzi dôležité úlohy, ktoré sa snaží štát
prostredníctvom rôznych právnych inštitútov zabezpečovať aby mohol čo
najúčinnejšie kumulovať dostatok peňažných prostriedkov do štátneho rozpočtu a tak
plniť svoje úlohy a funkcie. Jedným z takýchto právnych inštitútov na zabezpečenie
dostatku peňažných prostriedkov je aj daňová kontrola, ktorá v podnikateľskom
prostredí nepatrí medzi populárne inštitúty avšak jej úloha je v rámci ochrany
fiskálnych záujmov štátu nezameniteľná. Ústrednou časťou článku je priblíženie
daňovej kontroly ako účinného nástroja, ktorým štát vplýva na daňové subjekty a tak
si zabezpečuje plnenie daňovej povinnosti.
Kľúčové slová:
fiskálny záujem štátu, daňová kontrola, daňový poriadok, daňová politika
Abstract
The protection of the fiscal interests of the state is one of the important tasks that the
state, through various legal institutions, seeks to ensure that it can accumulate
sufficient funds into the state budget as effectively as possible and thus fulfill its tasks
and functions. One such legal institution to ensure sufficient cash is also tax control,
which is not a popular institution in the business environment, but its role in the
protection of the fiscal interests of the state is unmistakable. The central part of the
article is the approximation of tax control as an effective instrument by which the state
affects tax subjects and thus ensures compliance with tax liability.
Key words:
fiscal interest of the state, tax control, tax code, tax policy
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ÚVOD
Štátu ako spoločenstvu bolo zverené množstvo úloh a funkcií, na plnenie
ktorých je potrebné zabezpečiť príslušný objem peňažných prostriedkov. Za týmto
účelom štát pomocou rôznych právnych inštitútov kumuluje čo najväčší objem
peňažných prostriedkov do štátneho rozpočtu. Medzi takéto inštitúty môžeme zaradiť
aj daňovú kontrolu. Zjednodušene daňová kontrola predstavuje proces, v rámci
ktorého sa podrobne preskúmavajú účtovné prípady a všetky doklady potrebné na
určenie daňovej povinnosti z hľadiska ich hodnovernosti, úplnosti a správnosti.
Cieľom článku je priblížiť daňovú kontrolu ako postup správcu dane, ktorého
úlohou je ochrana fiskálnych záujmov štátu a to hlavne preventívnym pôsobením na
daňové subjekty, ale aj formou represií v prípadoch kedy prevencia zlyháva a
dochádza k daňovým únikom,1 ktorých odhaľovanie patrí medzi úlohy daňovej
kontroly. V článku 59 odsek 1 zákona č. 460/1992 Zb. Ústavy Slovenskej republiky
je uvedené: „Dane a poplatky sú štátne a miestne.“ Z uvedeného vyplýva, že daňové
subjekty musia tieto dane platiť, pričom garantom správnosti (aj prostredníctvom
daňovej kontroly) sú v prípade štátnych daní daňové a colné úrady a v prípade
miestnych dani mestské a obecné úrady.
Hoci sa daňová kontrola nevzťahuje len na tých, ktorí vykonávajú
podnikateľskú činnosť, sú to práve daňové subjekty z podnikateľského prostredia,
ktorých daňová kontrola ovplyvňuje v najväčšej miere. Úlohou daňovej kontroly však
nie je pôsobiť na daňové subjekty zastrašujúco, ale skôr preventívne ako účinný
nástroj, ktorého samotná existencia zabezpečuje plnenie daňovej povinnosti bez toho
aby vôbec začal výkon daňovej kontroly u konkrétneho daňového subjektu.
1

FISKÁLNE ZÁUJMY ŠTÁTU

Fiskálny2 záujem štátu predstavuje zabezpečenie čo najväčšieho objemu
peňažných prostriedkov z titulu výberu daní do štátneho rozpočtu potrebných na
plnenie jeho úloh a funkcií. Štát sa snaží za pomoci právnych inštitútov, ktoré sám
1
Daňový únik možno definovať ako neplatenie daní v rozpore so zákonom. in BABČÁK, V. Daňové právo na
Slovensku. Bratislava: EPOS, 2015. s. 100.
2
V právnej teórii a aj v právnej praxi sa často stretávame s dvojakým používaním slova fiskálny/fiškálny. Slovenský
jazyk dlhodobo pozná prídavné meno fiškálny s významom „zameraný na záujmy štátu, štátnej pokladnice“, resp.
„súvisiaci so štátnou pokladnicou, s plánmi príjmov a výdavkov štátu“. Slovo fiškálny má pôvod v latinskom slove
fiscus, ktoré sa používalo v latinčine v niekoľkých významoch, a to „kôš“, „kôš na peniaze, pokladnica“ alebo
„štátna pokladnica.“ Do slovenského jazyka bolo toto latinské slovo prevzaté v podobe fiškus a v minulosti sa
používalo ako neživotné podstatné meno s významom „štátny majetok, erár, štátna pokladnica“ a až od neho sa
utvorilo prídavné meno fiškálny. Táto podoba má v slovenskom jazyku dlhú tradíciu, keďže sa uvádza už v Pravidlách
slovenského pravopisu z roku 1931. Avšak zákon č. 289/2009 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice
a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách
v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov používa slovo fiskálny a naopak zákon č.
35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov v čl. I Základné úlohy
finančnej správy uvádza nasledovné: „Finančná správa chráni fiškálne a obchodno-politické záujmy Slovenskej
republiky a Európskej únie a plní úlohy pri ochrane vnútorného trhu Európskej únie.“ V súčasnom Slovníku cudzích
slov však nájdeme spoločnú definíciu fiškálny, fiskálny in KRAUS, J. et al. Slovník cudzích slov, Bratislava:
Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2005, s. 302.
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kreuje zabezpečovať dostatok zdrojov v štátnom rozpočte, aby tak mohol plniť
jednotlivé funkcie, ktoré ako štát má. Za týmto účelom vytvára rôzne právne inštitúty,
ktorých primárnym účelom je ochrana fiskálnych záujmov štátu.
Fiskálna politika je využívanie štátneho rozpočtu (verejných financií) na
rôznych úrovniach (od vládnej až po miestnu úroveň) na makroekonomickú
stabilizáciu. Štátny rozpočet je teda základným nástrojom fiskálnej politiky na
dosahovanie svojich cieľov. Jeho príjmová a výdavková stránka sa využíva na
dosiahnutie cieľa stabilizačnej politiky, dosiahnutie prirodzenej miery
nezamestnanosti a cenovej politiky, dosiahnutie prirodzenej miery nezamestnanosti
a cenovej stability.3 Fiskálna politika predstavuje podsystém hospodárskej politiky,
ktorej cieľom je stabilizovať národné hospodárstvo.
Dane v rozhodujúcej miere tvoria príjmovú časť štátneho rozpočtu. Daň
v širšom slova zmysle je povinná platba, ktorú hospodársky subjekt (domácnosť,
podnik, firma) odovzdá do štátneho rozpočtu v stanovenej výške a lehote.4
„Pokiaľ štát chce svoju hospodársku politiku zamerať na určitú sledovanú
oblasť, môže tak urobiť prostredníctvom cieľovo orientovaných politík, ktoré tvoria
jej súčasť. Nezastupiteľnú úlohu má daňová politika, ktorej zameranie a ciele sa
odvíjajú od hospodárskej politiky uplatňovanej štátom.“5 Jednou zo súčastí
hospodárskej politiky štátu je aj daňová politika a teda dane samotné predstavujú
nástroj fiskálnej politiky štátu. Predmetom daňovej politiky je uplatňovanie daňových
zásad a opatrení tak, aby dane slúžili na presadzovanie ekonomických, sociálnych
a politických cieľov štátu. Charakter a nástroje daňovej politiky sa teda odvíjajú od
hospodárskej politiky.
Jadrom príjmov každého verejného rozpočtu sú daňové príjmy, preto
z hľadiska záujmov každého štátu zastáva významnú úlohu nastavenie daňovej
politiky štátu. Daňová politika je spojená s využívaním a uplatňovaním daní a ich
nástrojov, ktoré slúžia na ovplyvňovanie makroekonomických i mikroekonomických
procesov v ekonomike. „Daňová politika vo všeobecnosti je súhrn postupov, praktík,
organizačných a riadiacich aktov k zdaňovaniu. Môžeme povedať aj to, že je to
cieľavedomá organizácia a riadenie celej daňovej sústavy v súlade s ekonomickými
zámermi, cieľmi a úlohami štátu. Jej cieľom je predovšetkým zabezpečenie
dostatočných príjmov do verejných rozpočtov, pričom nástrojom na realizáciu je
daňová sústava.“6
Ideálna daňová politika je taká, ktorá prináša pre krajinu čo najviac pozitívnych
efektov a čo najmenej negatívnych. Súčasne rešpektuje zákon MiniMaxu, t. j. pri
relatívne nízkych nákladoch správy daní sú výnosy daňových príjmov omnoho vyššie.
Vhodnou daňovou politikou nie je absolútne kopírovanie vzorov učebníc a princípov
LISÝ, J. et al. Ekonómia v novej ekonomike, Bratislava: IURA EDITION, spol. s r.o., 2005, s. 478.
HABÁNIK, J. et al. Hospodárska politika. Vybrané kapitoly, Bratislava: Sprint2 s.r.o., s. 110.
5
BEŇOVÁ E. et al. Financie a mena, Bratislava: IURA EDITION, spol. s r.o., 2005, s. 69.
6
BURÁK, E., ORIHEL, M. Daňový manažment I, vysokoškolské skriptá VSEMvs, Bratislava: crr.sk , 2011, s. 43
3
4
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teórie a napodobňovanie nejakého daňového systému praxe inej krajiny, ale je ňou
pragmatická symbióza a vhodná kombinácia teórie a praxe, domácich skúsenosti
i najmodernejších zahraničných trendov v závislosti od možností a špecifík
charakteru domácej ekonomiky podľa princípu „mysli globálne, konaj lokálne!“7
„Daňová politika znamená prelínanie sa reálnych záujmov viacerých „hráčov
na daňovom ihrisku“. Dominujú predovšetkým štát (štátne dane), regióny (regionálne
dane – v SR napríklad daň z motorových vozidiel) a lokality – obce a mestá ( v SR
napríklad miestne dane s dominanciou dane z nehnuteľnosti), daňové subjekty
(fyzické i právnické osoby, organizácie, firmy, podnikatelia, živnostníci, SZČO,
nepodnikajúci občania a ostatní daňoví poplatníci) a daňoví poradcovia (v SR
predovšetkým Slovenská komora daňových poradcov, ale i ostatné poradenské
organizácie, napr. Slovenská komora audítorov, SKCÚ, CUS atď.). Daňová politika
je ovplyvňovaná nielen záujmami vlády a konkrétnymi úrovňami správy dane (v SR
daňové i colné orgány do Finančnej správy SR od 1.1.2012 a komunálne orgány), ale
aj tzv. daňovou kultúrou. Daňová kultúra predstavuje súbor formálneho práva
i neformálneho práva (tzv. zvykové právo) a konkrétnych postojov, prístupov, techník,
praktík, zvykov zdaňovania, ako aj miery daňovej disciplíny v krajine.“8
Správca dane aj kontrolovaný daňový subjekt obhajuje a presadzuje svoje
vlastné záujmy (na strane správcu dane sú to fiskálne záujmy štátu alebo obce a na
strane druhej sú to osobné záujmy daňového subjektu). Kontrolovaný daňový subjekt
je však v nevýhodnejšom postavení, pretože znáša dôkazné bremeno, pričom správca
dane musí rešpektovať prezumpciu neviny, pokiaľ sa nepreukáže opak. Navyše
daňovo-právny vzťah, ktorého procesnoprávnym vyjadrením je aj daňová kontrola
charakterizuje to, že správca dane je v nadradenom postavení voči kontrolovanému
daňovému subjektu. Táto skutočnosť vyvoláva nutnosť podrobne upraviť vzájomné
práva a povinnosti týchto subjektov, no najmä postup správcu dane pri daňovej
kontrole, pretože správca dane a kontrolovaný daňový subjekt sú dva protipóly toho
istého procesného daňovo-právneho vzťahu.
2

DAŇOVÁ
KONTROLA
AKO
FISKÁLNYCH ZÁUJMOV ŠTÁTU

NÁSTROJ

OCHRANY

Daňovú kontrolu zaradzujeme k významným nástrojom efektívneho výberu
daní, ktorá pôsobí ako podporný inštitút a má skôr preventívnu funkciu, avšak
nemožno opomenúť jej represívnu funkciu a to v prípadoch ak prevenčná funkcia
zlyháva, resp. nepôsobí na kontrolované daňové subjekty dosť motivujúco aby si
plnili svoju daňovú povinnosť v súlade s právnymi predpismi. Prostredníctvom

Daňová politika a daňová ilúzia, dostupné online: https://www.danovecentrum.sk/aktuality/danova-politika-adanova-iluzia_.htm (24.03.2020)
8
Daňová politika a daňová ilúzia, dostupné online: https://www.danovecentrum.sk/aktuality/danova-politika-adanova-iluzia_.htm (24.03.2020)
7

367

efektívneho výberu daní si štát zabezpečuje dostatok finančných prostriedkov do
štátneho rozpočtu v snahe napĺňať svoje fiskálne záujmy.9
Fiskálne záujmy štátu sa so záujmami daňových subjektov odlišujú a preto
dochádza k situáciám, kedy si daňové subjekty neplnia daňové povinnosti v súlade so
zákonom a dochádza k daňovým únikom a tým pádom verejný rozpočet nedostáva
daňový príjem vo výške v akej má.10 Daňová kontrola je inštitútom na odhaľovanie
takýchto daňových únikov a hlavne ich predchádzaniu. Pojem daňový únik je veľmi
frekventovaným pojmom, avšak z pohľadu práva nie je úplne zadefinovaný.11
Kontrolou sa rozumie špecifický druh ľudskej činnosti, ktorej obsahom je
porovnávanie daného existujúceho stavu v určitej oblasti spoločenských vzťahov so
stavom predpokladaným. Jej cieľom je zistiť príčiny, pre ktoré nie je daný stav
identický so stavom predpokladaným a súčasne stanoviť opatrenia, ktoré povedú
k odstráneniu odchýlok a disproporcií medzi nimi. Finančnou kontrolou (ktorej
súčasťou je aj daňová kontrola) je rozličná činnosť príslušných štátnych a iných
verejnoprávnych orgánov (najmä finančných orgánov12), ktorej obsahom je
porovnávanie skutočného stavu v jednotlivých oblastiach finančných vzťahov so
stavom predpokladaným finančno-právnymi normami s cieľom zistenia príčin, prečo
sa skutočný stav odlišuje od predpokladaného stavu a určenie opatrení na odstránenie
tohto nesúladu.13 Daňová kontrola je základným aktom, ktorý predchádza daňovému
konaniu a na daňové účely sa ňou rozumie podrobné preskúmanie účtovných prípadov
a všetkých dokladov potrebných na určenie daňovej povinnosti z hľadiska ich
hodnovernosti, úplnosti a správnosti. Daňová kontrola by mala preverovať
prípustnosť, prípadne akceptovateľnosť právnych úkonov vo vzájomných
záväzkových vzťahoch daňových subjektov z pohľadu daňových následkov.

Efektívny výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovým podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej
pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa zabezpečuje efektívny výber daní prijímaním rôznych
opatrení v boji proti daňovým podvodom a to aj za pomoci efektívnych daňových kontrol. Efektivita kontrol dosiahla
v roku 2018 cca 70% t.j. zo 7 916 vykonaných kontrol skončilo 5 469 kontrol s nálezom. V roku 2019 dosahovala za
prvých 5 mesiacov roka 2019 efektivita kontrol cca 75%. bližšie pozri: Hodnotenie finančnej správy v roku 2019.
https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_efektivita-kontrol-ts/bc
(24.03.2020)
10
BABČÁK, V. et al.: Daňové právo vs. Daňové podvody a daňové úniky (nekonferenčný zborník vedeckých prác I.
diel), Košice: UPJŠ Košice, 2015 s. 38.
11
„Z ponuky viacerých teoretických definícii, sa javí najschodnejšia tá, ktorá označuje daňový únik ako výsledok
celkového ekonomického správania sa daňových subjektov orientovaného na zníženie daňovej povinnosti daňového
subjektu (občana, živnostníka, podniku, firmy) voči štátu na legálnom alebo nelegálnom princípe.“ in BURÁK, E.
Daňová kontrola očami praxe. Ružomberok: TESFO Ružomberok, 2016. s. 29.
12
„Finančná správa, resp. daňové a colné úrady vykonávajú okrem iného aj kontrolnú činnosť. Kontrolnou činnosťou
sa rozumie výkon daňovej kontroly, opakovanej daňovej kontroly, určovania dane podľa pomôcok, určenia výšky dane
dohodou, kontroly účtovníctva, kontroly správnosti a včasnosti vyberania a platenia správnych poplatkov, kontroly
štátnej pomoci poskytnutej daňovými orgánmi, výkon miestneho zisťovania, vyhľadávacia činnosť a s tým súvisiace
činnosti až do začatia vyrubovacieho konania. Najrozsiahlejšou činnosťou je výkon daňovej kontroly“ in
SCHULTZOVÁ, A. et al. Daňovníctvo: daňová teória a politika I. 3. doplnené a prepracované vydanie. Praha:
Wolters Kluwer, 2018, s. 328.
13
KUBINCOVÁ, S. Daňový poriadok. Komentár, Bratislava C. H. BECK 2015 s. 230.
9
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Daňovými následkami v konkrétnom prípade je vznik daňových povinnosti podľa
hmotnoprávnych daňových predpisov.14
Daňovú kontrolu môžeme vnímať v širšom slova zmysle (akýkoľvek kontrolný
úkon a proces podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako
„daňový poriadok“) v podmienkach SR) a aj v užšom slova zmysle (najmä daňová
kontrola podľa § 44 daňového poriadku ale aj miestne zisťovanie podľa § 37 daňového
poriadku).
Daňový poriadok zakotvuje právnu úpravu vyhľadávacej činnosti, miestneho
zisťovania, zabezpečenia veci a prepadnutia veci, postup pri daňovej kontrole, postup
pri určení dane podľa pomôcok a ostatné činnosti správcu dane v druhej časti
s názvom činnosti správcu dane a to konkrétne v prvej hlave – príprava daňového
konania. Všetky vyššie uvedené inštitúty predstavujú základné druhy a formy činnosti
správcu dane a hoci sa najväčšia pozornosť daňovej teórie i praxe sústreďuje na
problematiku daňového konania a daňového exekučného konania do rámca správy
daní patria aj také činnosti správcu dane, ktoré vytvárajú podmienky, aby daňové
konanie, príp. iné právne postupy mohli plynulo a nerušene prebehnúť.15
Vyhľadávacia činnosť, miestne zisťovanie a daňová kontrola vytvárajú trojicu
procesných daňových inštitútov, ktoré úzko súvisia a aj z toho dôvodu sú tieto
inštitúty upravené v tej istej, t.j. druhej časti Daňového poriadku.16 Tieto druhy
právnych inštitútov spája najmä to, že majú spoločný cieľ (správne zistenie dane),
taktiež predstavujú tri kvalitatívne rozdielne stupne kontrolného pôsobenia správcu
dane, pričom majú obsahovo blízke zameranie a v zásade sa vykonávajú mimo sídla
správcu dane alebo iného príslušného orgánu.17
2.1

Podstata daňovej kontroly

Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky (ďalej aj ako „Ústava SR“)
a zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov predstavujú pre správcov daní pri výkone daňovej kontroly
základné právne normy, od ktorých sa následne odvíjajú ostatné právne predpisy
aplikovateľné v prostredí výkonu daňovej kontroly. Vychádzajúc z niektorých
článkov Ústavy SR ako základného zákona právneho systému štátu môžeme odvodiť
aj možnosti aplikácie práva pri daňovej kontrole. Článok 2 Ústavy SR deklaruje, že
štátne orgány môžu konať iba na základe Ústavy SR, v jej medziach a v rozsahu
a spôsobom, ktoré ustanoví zákon, pričom daňovým subjektom Ústava SR deklaruje
možnosť konať, čo nie je zákonom zakázané a nikoho nemožno nútiť aby konal niečo,
čo zákon neukladá.
14
BABČÁK, V. et al. Daňové úniky a daňové podvody a právne možnosti ich predchádzania (inštitútmi daňového,
obchodného a trestného práva), Košice: UPJŠ Košice, 2018 s. 244.
15
BABČÁK, V. Daňové právo na Slovensku. Bratislava: EPOS, 2015. s. 498.
16
BABČÁK, V. Daňové právo na Slovensku. Bratislava: EPOS, 2015. s. 498.
17
Bližšie pozri: BABČÁK, V. Daňové právo na Slovensku. Bratislava: EPOS, 2015. s. 100.
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Daňová kontrola je procesný nástroj, ktorým si správca dane ako predstaviteľ
štátnej moci zisťuje resp. preveruje rôzne skutočnosti rozhodujúce pre správne
zistenie dane, stanovenie daňovej povinnosti a dodržiavanie ustanovení osobitných
daňových predpisov. Existencia takéhoto nástroja, ktorým disponuje štátna moc
pôsobí motivujúco voči daňovým subjektom smerom k riadnemu si plneniu daňových
povinností. Kľúčovou úlohou daňovej kontroly pre správcu dane spočíva v tom, že
dane sú v Slovenskej republike vyberané na základe princípu „samovyrubovania“
a teda je na daňovom subjekte aby sám posúdil svoju daňovú povinnosť. Daňový
subjekt je povinný si daň sám vypočítať, priznať, podať a splniť daňovú povinnosť.
Je logické, že s prenosom zodpovednosti určenia daňovej povinnosti na daňové
subjekty sa štátna moc snaží zabezpečiť efektívne nástroje kontroly samostatného
určenia dane, aby prinútila daňový subjekt čo možno k najvyššej miere poctivosti,
starostlivosti a čestnosti pri výpočte daňovej povinnosti.18
Na základe uvedeného možno konštatovať, že daňová kontrola ako významný
nástroj efektívneho výberu daní plní v prvom rade funkciu preventívnu, ale aj
nápravnú, inšpekčnú a ochrannú funkciu. Daňová kontrola svojou existenciou pôsobí
na to, aby odradila daňové subjekty od spoločensky nežiadúceho správania v podobe
zatajovania príjmov, fingovania nákladov či nadhodnocovania ich výšky a ďalších
nežiadúcich praktík a teda hovoríme o jej preventívnej funkcii. Prevencia predstavuje
lacnejší a prijateľnejší spôsob riešenia ako samotná represia, avšak nevyhnutnou
zložkou preventívnej funkcie je vzájomná spolupráca zainteresovaných a
dodržiavanie zákonných ustanovení daňovými subjektmi.19 Podstatou nápravnej
funkcie (niekedy označovaná ako eliminačná funkcia) je skutočnosť, že na základe
kontrolou zistených skutočností dôjde v budúcnosti k náprave jednotlivých nesprávne
uplatňovaných postupov zo strany kontrolovaného daňového subjektu. Nápravná
funkcia plní úlohu akéhosi sita, cez ktoré by nemali byť prepustené nedostatky
v podobe napr. nesprávneho daňového posúdenia nákladových položiek, nesprávne
uplatňované sadzby dane z nehnuteľnosti a pod. Inšpekčná funkcia spočíva
v objektívnom zisťovaní a vyhodnocovaní daňovým subjektom konkrétnej priznanej
dane s ohľadom na požiadavky správneho zistenia a stanovenia daňovej povinnosti.
Ochrannou funkciou je realizovaná samotná fiskálna funkcia daní a teda získavanie
finančných prostriedkov do verejného rozpočtu pre financovanie verejných statkov
a verejných potrieb.
„Daňovou kontrolou správca dane zisťuje alebo preveruje skutočnosti
rozhodujúce pre správne určenie dane alebo dodržiavanie ustanovení osobitných
predpisov. Daňová kontrola sa vykonáva v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný na
dosiahnutie jej účelu.“20 V princípe daňová kontrola predstavuje proces, súhrn
postupov, techník a činností zameraných na overenie (audit) správnosti vypočítanej
a zaplatenej dane. Správca dane ňou zisťuje alebo preveruje základ dane alebo iné
ZATLOUKAL, T. Daňová kontrola v širších souvislostech, Praha: C. H. Beck 2011. s. 10.
BABČÁK, V. et al.: Daňové úniky a daňové podvody a právne možnosti ich predchádzania (inštitútmi daňového,
obchodného a trestného práva), Košice: UPJŠ Košice, 2018 s. 244.
20
§ 44 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
18
19
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skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane, pričom v praxi túto kontrolu
realizuje podľa vlastného rozhodnutia v priestoroch daňového subjektu, v priestoroch
správcu dane (na daňovom, colnom, obecnom alebo mestskom úrade) alebo
kombinovane.21
Daňový poriadok na základe § 44 ods. 3 umožňuje vykonať daňovú kontrolu
u daňové subjektu ktorémukoľvek správcovi dane aj keď nepatrí do jeho miestnej
príslušnosti. Avšak existuje výnimka, ktorá sa týka miestnych daní, kde správcom
dane je obec. Miestne dane predstavujú fakultatívnu skupinu daní, ktoré zavádza obec
a to všeobecne záväzným nariadením. Miestne dane okrem toho, že ich obec zavádza
taktiež ich aj spravuje keďže z pohľadu efektívnosti je vhodné aby daňový kontrolu
vykonával výlučne miestne príslušný správca dane.
Daňový poriadok pripúšťa vykonanie daňovej kontroly tej istej dane za
zdaňovacie obdobie, za ktoré už bola daňová kontrola vykonaná, len ak budú na
vykonanie opätovnej kontroly splnené zákonom taxatívne stanovené podmienky, a to
z dôvodu aby právna istota daňového subjektu ostala zachovaná. Opätovná daňová
kontrola sa môže vykonať v týchto prípadoch:





ak daňový subjekt žiada o vrátenie dane dodatočným daňovým priznaním,
ak daňový subjekt žiada o vrátenie sumy podľa osobitných predpisov,
na podnet ministerstva, finančného riaditeľstva,
na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní alebo orgánov Policajného
zboru.

Jedným z dôvodov uskutočňovania daňovej kontroly je aj naplňovanie štátneho
rozpočtu a teda správcovia dane sa snažia vybrať (resp. štát žiada od správcov dane
vybrať) taký objem finančných prostriedkov, ktoré by pokryli potreby spoločnosti.
Niekedy sa daňové úrady nazývali „berné úrady“. Zo samotného názvu môžeme
dedukovať skutočnosť, že ide o slovíčko brať. Znamená to, že v prípade daní sa vždy
berie časť jeho majetkového prospechu práve za účelom uspokojenia spoločných
potrieb štátu a jeho občanov.22
Jednou zo základných podmienok uskutočnenia daňovej kontroly je uplynutie
kontrolovaného zdaňovacieho obdobia a termínu ktorý bol stanovený zákonom na
podanie daňového priznania a to z dôvodu, že daňový subjekt má právo podávať
opravné daňové priznanie. Práva a povinnosti daňového subjektu pri daňovej kontrole
sú v daňovom poriadku striktne uvedené a to najmä z dôvodu, že samotný výkon
daňovej kontroly si vyžaduje presné stanovenie pravidiel ako na strane správcu dane
tak aj na strane daňového subjektu aby bolo možné dosiahnuť účel daňovej kontroly
s čo možno najmenším zásahom do právom chránených záujmov kontrolovaného
daňového subjektu..
BURÁK, E. Daňová kontrola očami praxe. Ružomberok: TESFO Ružomberok, 2016. s.75.
BABČÁK, V. et al.: Daňové úniky a daňové podvody a právne možnosti ich predchádzania (inštitútmi daňového,
obchodného a trestného práva), Košice: UPJŠ Košice, 2018 s. 246.
21
22
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2.2

Práva a povinnosti daňového subjektu pri daňovej kontrole

Z ustanovenia § 45 daňového poriadku vyplýva celý rad povinností a oprávnení
kontrolovaného daňového subjektu voči správcovi dane, pričom tie musia
korešpondovať so základnými zásadami správy daní, ktoré sú uvedené v § 3 daňového
poriadku a zároveň zachovávať účel daňovej kontroly. Práva a povinnosti daňového
subjektu pri správe daní, teda aj pri daňovej kontrole úzko súvisia, resp. sú istým
odrazom práv a povinností správcu dane. Správca dane pri vykonávaní daňovej
kontroly, ako aj pri vykonávaní iných činností môže postupovať len v rozsahu
a spôsobom, ktorý ustanoví zákon, (čl. 2 ods. 2 Ústavy SR) to znamená, že musí
postupovať presne podľa ustanovení daňového poriadku a podľa ustanovení
hmotnoprávnych daňových predpisov, ak určitú otázku upravujú odlišne. Pri
vykonávaní daňovej kontroly je správca dane povinný dbať na zachovanie práv
a oprávnených záujmov daňového subjektu, ktoré výslovne vyplývajú zo základných
zásad daní, ale aj z ostatných ustanovení daňového poriadku. Správca dane je povinný
pri správe dane postupovať v úzkej súčinnosti s daňovým subjektom (zásada
súčinnosti), pričom spolupracovať so správcom dane pri správe daní je povinnosťou
ale aj právom daňového subjektu. Bez súčinnosti správcu dane a daňového subjektu
pri daňovej kontrole by bolo zložité dosiahnuť jej účel. Profesor Babčák v tejto
súvislosti uvádza, že charakteristickou črtou daňovej kontroly je to, že pri žiadnom
inom procesnom úkone správcu dane neprichádza k takému bezprostrednému
a v porovnaní s niektorými inými procesnými úkonmi, kde je osobná prítomnosť
daňového subjektu nevyhnutná aj dlhodobejšiemu kontaktu medzi správcom dane
a daňovým subjektom, u ktorého sa daňová kontrola uskutočňuje.
Kontrolovaný daňový subjekt má vo vzťahu k zamestnancovi správcu dane
v zmysle daňového poriadku právo:
 „na predloženie písomného poverenia zamestnanca správcu dane na výkon
daňovej kontroly a predloženie služobného preukazu zamestnanca správcu
dane, okrem zamestnanca správcu dane, ktorým je obec,
 byť prítomný na rokovaní so svojimi zamestnancami,
 predkladať v priebehu daňovej kontroly dôkazy preukazujúce jeho tvrdenia
a navrhovať dôkazy dostupné správcovi dane, ktoré sám nemôže predložiť,
najneskôr do dňa jej ukončenia,
 nahliadnuť do zápisnice z miestneho zisťovania vykonaného u iného daňového
subjektu v súvislosti s daňovou kontrolou vykonávanou u kontrolovaného
daňového subjektu,
 klásť svedkom a znalcom otázky na ústnom pojednávaní,
 vyjadrovať sa v priebehu daňovej kontroly k zisteným skutočnostiam, k spôsobu
ich zistenia alebo navrhnúť, aby v protokole boli uvedené jeho vyjadrenia
k nim,
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 nahliadnuť do zapožičaných dokladov u správcu dane v jeho obvyklej úradnej
dobe.“23
Kontrolovaný daňový subjekt má vo vzťahu k zamestnancom správcu dane
v zmysle daňového poriadku tieto povinnosti:










„umožniť poverenému zamestnancovi správcu dane vykonať daňovú kontrolu,
zabezpečiť vhodné miesto a podmienky na vykonanie daňovej kontroly,
poskytovať požadované informácie sám alebo ním určenou osobou,
predkladať v priebehu daňovej kontroly záznamy, ktorých vedenie ukladá
osobitný predpis, a iné doklady ktoré preukazujú hospodárske operácie
a účtovné prípady, vo forme požadovanej správcom dane, ak ich v tejto
požadovanej forme vedie, vrátane evidencie a záznamov, ktorých vedenie bolo
správcom uložené, a podávať k nim ústne alebo písomné vysvetlenia,
predkladať v priebehu daňovej kontroly dôkazy preukazujúce jeho tvrdenia,
umožňovať vstup do sídla, miesta podnikania kontrolovaného daňového
subjektu a do jeho prevádzkových priestorov a umožňovať rokovanie s jeho
zamestnancom,
zapožičať doklady a iné veci mimo sídla, miesta podnikania alebo
prevádzkových priestorov kontrolovaného daňového subjektu, poskytnúť
výpisy, alebo ich kópie,
umožniť prístup k softvéru a informačno-komunikačným prostriedkom, ktoré
daňový subjekt používa na prevádzkovanie podnikateľskej činnosti,
a k výstupným dátam z týchto softvérov.“24

Zo základných zásad správy daní možno vyvodiť aj ďalšie povinnosti správcu
dane, resp. práva daňového subjektu pri vykonávaní daňovej kontroly, a to napríklad
právo daňového subjektu, aby daňová kontrola bola uskutočnená bez zbytočných
prieťahov a ukončená najneskôr v lehotách, ktoré určuje daňový poriadok v § 46 ods.
10 inak by došlo k porušeniu ústavného práva na prerokovanie veci bez zbytočných
prieťahov. O nedodržaní zákonom stanovej jednoročnej lehote na vykonanie daňovej
kontrole a jej vplyvu na nasledujúce daňové konanie sa vyjadril aj Najvyšší súd
Slovenskej republiky vo svojom rozsudku č. k.: 2sžf/35/2010 zo dňa 21.09.2011: „Z
judikatúry vyplýva právny názor, že jednoročná lehota na vykonanie daňovej kontroly
je lehotou zákonnou a je pre správcu dane vykonávajúceho daňovú kontrolu záväzným
limitom determinujúcim zákonnosť uskutočňovanej daňovej kontroly. Lehota nie je
poriadkovou, ale zákonnou procesnou lehotou, ktorú zákon určil na vykonanie
daňovej kontroly, počas ktorej je daňový subjekt povinný strpieť výkon daňovej
kontroly a plniť povinnosti vo vzťahu k správcovi dane. Uvedenú lehotu nemožno
porovnávať s lehotami na rozhodnutie v daňovom konaní. Daňová kontrola ako
proces smerujúci k obstaraniu dôkazného prostriedku (protokolu), ktorý nie je
§ 45 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
24
§ 45 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
23
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procesom meritórneho rozhodovania o daňovej povinnosti daňového subjektu,
predstavuje závažný a intenzívny zásah do individuálnej právom chránenej sféry
daňového subjektu zo strany orgánu daňovej správy, čo jednoznačne vyplýva
z charakteru povinnosti kontrolovaného daňového subjektu. Daňovú kontrolu
nemožno vykonávať dlhšie, ako ustanovuje zákon, preto ani druhostupňový správny
orgán nie je oprávnený lehotu predlžovať nad zákonom stanovenú hranicu. Ak daňový
úrad nerešpektoval maximálnu dĺžku daňovej kontroly, porušil tým zásadu
primeranosti a zásadu zákonnosti v daňovom konaní. Daňová kontrola nebola
vykonaná v súlade so zákonom a protokol z daňovej kontroly tak nadobudol povahu
nezákonne získaného dôkazného prostriedku, ktorý v daňovom konaní nemožno
použiť. Ak správca dane protokol použije, je celé daňové konanie zaťažené vadou
nezákonnosti a rozhodnutie, ktoré je jeho zavŕšením a vychádza zo skutočností
zistených počas nezákonnej daňovej kontroly a zachytených v protokole, je rovnako
nezákonné. Zákonnosť daňovej kontroly po uplynutí maximálnej 1-ročnej lehoty
možno konvalidovať výlučne so súhlasom daňového subjektu.“25
Pri aplikácií jednotlivých ustanovení zákona a jeho výkladu majú daňové
zásady veľký význam čo potvrdzuje aj súdna prax v prípadoch kedy dochádza k ich
porušovaniu „... Ich porušenie predstavuje takú chybu konania, ktorá podľa
závažnosti môže byť dôvodom na zrušenie prvostupňového rozhodnutia správcu dane
v odvolacom konaní. Môže to byť aj dôvodom na zrušenie rozhodnutia vydaného
v daňovom konaní v konaní o mimoriadnych opravných prostriedkoch, ako aj
v súdnom konaní“.26
V súvislosti s právami a najmä s povinnosťami daňového subjektu pri
vykonávaní daňovej kontroly možno uviesť, že v rámci daňovej kontroly sa kontroluje
určitá daň za určité zdaňovacie, resp. účtovné obdobie (ak nedôjde k rozšíreniu
daňovej kontroly na iné zdaňovacie alebo účtovné obdobie, alebo na inú daň) a tomu
zodpovedajú aj povinnosti daňového subjektu, resp. oprávnenia správcu dane.
Správca dane napríklad nie je oprávnený požadovať predloženie dokladov (a daňový
subjekt ich nie je povinný predložiť), ak sa netýkajú dane resp. zdaňovacieho obdobia
alebo účtovného obdobia, za ktoré sa kontrola vykonáva. Samozrejme, to platí vtedy,
ak doklady nesúvisia s kontrolovanou daňou.
2.3

Priebeh a ukončenie daňovej kontroly

Výkon daňovej kontroly oznamuje správca dane písomne, pričom uvedie
dátum, miesto začatia kontroly, rozsah kontroly, druh dane, ktorá bude podrobená
daňovej kontrole a kontrolované zdaňovacie obdobie alebo kontrolované účtovné
obdobie. Daňový poriadok ustanovuje lehoty pre začatie daňovej kontroly a to buď
dňom ktorý je uvedený v samotnom oznámení o začatí daňovej kontroly alebo ak o to
daňový subjekt požiada do 8 dní od doručenia oznámenia (či už zo subjektívnych
alebo objektívnych dôvodov) môže správca dane rozhodnúť o inom dátume začatia
25
26

BENČÍK, P. Daňové judikáty. Bratislava: EUROKÓDEX, s.r.o., 2017 s. 57.
Rozsudok NS SR sp. zn.. 4 Sž 68/98, 4Sž74/98, 4 Sž75/98
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daňovej kontroly, avšak daňová kontrola musí začať najneskôr v štyridsiaty deň po
doručení oznámenia o začatí daňovej kontroly. Daňová kontrola môže začať aj bez
oznámenia správcu dane a to najmä v prípadoch ak by hrozilo, že samotný účel
daňovej kontroly nebude naplnený. Daňová kontrola začatá bez oznámenia vychádza
buď z osobitných predpisov, alebo zo žiadosti orgánov činných v trestnom konaní,
prípadne z dôvodu zabezpečenia dokladov, keď existuje podozrenie, že účtovné a iné
doklady budú zničené prípadne poškodené. Z tohto dôvodu je povinnosťou správcu
dane vyhotoviť zápisnicu v deň začatia daňovej kontroly, pričom uvedie skutočnosti
a dôvody výkonu daňovej kontroly, deň začatia daňovej kontroly, miesto výkonu
daňovej kontroly, predmet daňovej kontroly a kontrolované zdaňovacie obdobie.27
Následne daňovému subjektu prislúcha povinnosť pripraviť všetku dokumentáciu
ktorá súvisí s kontrolovaným obdobím, pričom je dôležité aby sa pri príprave
dokumentácie riadil kontrolovaný daňový subjekt zásadami daňovej kontroly. Zásada
preukaznosti, kedy daňový subjekt hodnoverne preukazuje skutočnosť, keď bolo
o tom doklade účtované. Správca dane môže v rámci zásady preukaznosti žiadať od
kontrolovaného daňového subjektu len tie doklady, ktoré súvisia s predmetnou
daňovou kontrolou alebo sú potrebné pre správne stanovenie dane.
Prevzatím oznámenia o výkone daňovej kontroly zaniká kontrolovanému
daňovému subjektu právo podať dodatočné daňové priznanie. Dodatočné daňové
priznanie nie je možné podať za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa vykonáva daňová
kontrola po uplynutí 15 dní odo dňa spísania zápisnice o začatí daňovej kontroly na
iné zdaňovacie obdobie, ktorého by sa dodatočné daňové priznanie týkalo a po
uplynutí 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o rozšírení daňovej kontroly o inú daň,
ktorej by sa dodatočné daňové priznanie týkalo, až do dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia vydaného vo vyrubovacom konaní, ak vyrubovacie
konanie nezačne, dodatočné daňové priznanie nemožno podať do dňa ukončenia
daňovej kontroly.
Úlohou kontrolovaného daňového subjektu je v priebehu výkonu daňovej
kontroly zniesť dôkazné bremeno skutočností, ktoré uvádzal v daňovom priznaní
alebo v účtovnej evidencií a za týmto účelom môže daňový subjekt predkladať
v priebehu výkonu daňovej kontroly aj vlastné dôkazy a vysvetlenia k zisteniam, ako
aj dotazovať správcu dane na jeho priebežné zistenia, aby tak mohol ešte v priebehu
daňovej kontroly predísť rôznym pochybnostiam zo strany správcu dane.
Pri výkone daňovej kontroly sa uplatňuje zásada voľného hodnotenia dôkazov.
Pri dodržiavaní tejto zásady správca dane čo najpresnejšie a najúplnejšie zisťuje
skutkový stav. Pri hodnotení všetkých dôkazov musí správca dane správne posúdiť,
či určitá skutočnosť, záznam je považovaná za dostačujúcu, alebo je potrebné
predkladať ďalšie dôkazy. Zhodnotenie všetkých dôkazov musí byť náležite
a primerane zdôvodnené v odôvodnení konkrétneho rozhodnutia.28
27
BABČÁK, V. et al.: Daňové úniky a daňové podvody a právne možnosti ich predchádzania (inštitútmi daňového,
obchodného a trestného práva), Košice: UPJŠ Košice, 2018 s. 246.
28
Rozsudok KS Košice z 20.08.1997, sp. zn. 4S/81/96-30
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Daňový poriadok upravuje aj postup správcu dane v prípade, ak vzniknú
pochybnosti o správnosti, pravdivosti a úplnosti dokladov predložených
kontrolovaným daňovým subjektom alebo ak vzniknú pochybnosti o pravdivosti
údajov v nich uvedených. Zamestnanec správcu dane oznámi tieto skutočnosti
kontrolovanému subjektu a vyzve ho aby sa k pochybnostiam vyjadril, neúplné údaje
doplnil, nejasnosti vysvetlil a nepravdivé údaje opravil, alebo pravdivosť údajov
riadne preukázal. Vzhľadom na skutočnosť, že dôkazné bremeno má daňový subjekt
je to veľmi dôležité ustanovenie ktoré by v prípade jeho nerešpektovania mohlo mať
pre kontrolovaný daňový subjekt negatívne následky spojené s jeho možným
zvýšeným finančným zaťažením.29
Výsledkom daňovej kontroly je protokol, ktorý vyhotovuje poverený
zamestnanec správcu dane, ktorý obsahuje aj vyhodnotenie dôkazov, vyjadrenie
kontrolovaného daňového subjektu, ktoré predložil správcovi dane v priebehu
daňovej kontroly k zisteným skutočnostiam ako aj spôsobu ich zistenia. Avšak nie
vždy je výsledkom daňovej kontroly protokol a to hlavne z dôvodu efektívnosti
v prípadoch kedy sa končí začatá daňová kontrola z dôvodu, že bol začatý proces
určovania dane podľa pomôcok, alebo zanikol nárok na vrátenie nadmerného odpočtu
podľa osobitného predpisu. Zákon taktiež pozná aj čiastkový protokol, ktorý sa
vyhotovuje počas daňovej kontroly a to vždy na požiadanie orgánov činných
v trestnom konaní, avšak doručením čiastkového protokolu daňovému subjektu nie je
daňová kontrola ukončená.
Ak správca dane zistil rozdiel v súlade s § 68 daňového poriadku začína
vyrubovacie konanie v deň nasledujúci po dni doručenia protokolu s výzvou a končí
dňom doručenia rozhodnutia daňového subjektu. Správca dane vydá rozhodnutie do
15 dní od uplynutia lehoty na vyjadrenie sa k protokolu, ak sa daňový subjekt písomne
vzdá práva na vyjadrenie sa k zisteniam v protokole, daňový subjekt nemá
pripomienky k zisteniam v protokole alebo ak sa daňový subjekt nevyjadrí
k protokolu v lehote určenej správcom dane vo výzve, v tom prípade správca dane
o tejto skutočnosti spíše úradný záznam. V prípadoch kedy má daňový subjekt
pripomienky a dôkazy ku skutočnostiam uvedeným v protokole predloží ich v lehote
určenej správcom dane vo výzve , ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní. Daňový subjekt
sa dohodne so správcom na dni prerokovania pripomienok a dôkazov. Správca dane
vykoná na základe písomného vyjadrenia daňového subjektu a ním predložených
dôkazov dokazovanie alebo miestne zisťovanie, pričom o tomto priebehu spíše
správca dane s daňovým subjektom zápisnicu a to aj opakovane. V takomto prípade
správca dane vydá rozhodnutie do 15 dní odo dňa spísania poslednej zápisnice
s daňovým subjektom. Ak sa daňový subjekt alebo jeho zástupca nezúčastní
prerokovania, spíše správca dane o tejto skutočnosti úradný záznam a do 15 dní vydá
rozhodnutie.30 Kontrolovaný daňový subjekt môže proti takémuto rozhodnutiu do 15
dní odo dňa jeho doručenia podať odvolanie, ale len za predpokladu, že sa práva na
odvolanie nevzdal.
29
BABČÁK, V. et al.: Daňové úniky a daňové podvody a právne možnosti ich predchádzania (inštitútmi daňového,
obchodného a trestného práva), Košice: UPJŠ Košice, 2018 s. 246.
30
BURÁK, E. Daňová kontrola očami praxe. Ružomberok: TESFO Ružomberok, 2016. s.75.
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Nie všetky kontrolované daňové subjekty ctia zásadu spolupráce a často tým
pádom dochádza k situáciám kedy nespolupracujú a to buď hneď od začiatku
a nepreberú si oznámenie o začatí, alebo nespolupracujú počas výkonu daňovej
kontroly a teda poverený zamestnanec správcu dane môže určiť daň podľa pomôcok.
Pri tomto procese má poverený zamestnanec správcu dane k dispozícií spisy iných
daňových subjektov, znalecké posudky, výpovede svedkov a pod. Takýmto postupom
sa dobrovoľne ukracuje o procesné práva, ktoré mu právna úprava pri výkone daňovej
kontroly priznáva. Kontrolovaný daňový subjekt môže tým pádom proti platobnému
výmeru použiť odvolanie avšak namietať môže len nezákonnosť postupu pri určovaní
dane podľa pomôcok, prípadne že mu nebolo doručené včas oznámenie o začatí
daňovej kontroly ale nie výšku dorubenej dane a ani to, že správca dane nedostatočne
zistil skutkový stav. Daňová kontrola má zákonnom stanovenú lehotu na jej výkon,
pričom zákon ustanovuje lehotu najviac jeden rok od jej začatia. Túto lehotu možno
výnimočne predĺžiť ale aj prerušiť z rôznych dôvodov.31
ZÁVER
Daňové právo je dynamicky sa rozvíjajúce odvetvie práva, ktoré reaguje na
vývoj a tendencie vývoja spoločnosti. Globalizácia spoločnosti núti štát upriamiť
osobitnú pozornosť právnej úprave daní, systému kontroly a jej osobitostiam.
Normotvorca právnou úpravou daní by sa mal v prvom rade snažiť nachádzať vhodný
a efektívny kompromis realizácie daňovej politiky, aby sa ňou prelínali záujmy
daňových subjektov a potrieb štátu, čo sa však javí ako nereálna a veľmi zložitá úloha.
Platenie daní bolo vždy spájané aj so snahou daňového subjektu vyhnúť sa daňovým
povinnostiam v čo možno najväčšej miere. Záujem daňového subjektu o zníženie
daňovej povinnosti u povinného subjektu daňovo-právneho vzťahu je prirodzený
s čím aj štát počíta a preto vytvára celý rad opatrení a právnych inštitútov, ktoré slúžia
na odhaľovanie takejto protispoločenskej činnosti a preto daňová kontrola predstavuje
nevyhnutný inštitút, ktorým štát reaguje na dianie v spoločnosti aby tak ochránil svoje
fiskálne záujmy a zabezpečil dostatok peňažných prostriedkov na plnenie svojich úloh
a funkcii.
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Najlepší záujem dieťaťa
The best interests of the child
JUDr. Kristína Malá Piovarčíová

Abstrakt
Príspevok prezentuje princíp najlepšieho záujmu dieťaťa s dôrazom na jeho ochrannú
funkciu v právnych vzťahoch. V nadväznosti na to sa zaoberá problematikou názoru
dieťaťa a jeho zisťovania v konaní vo veciach starostlivosti súdu o maloleté deti.
Vysvetľuje význam princípu najlepšieho záujmu dieťaťa pri uzatváraní rodičovských
dohôd, ktorých schvaľovanie súdmi má aktuálne stúpajúci trend v súvislosti so
zavádzaním zásad tzv. Cochemskej praxe, ktorú záverom v stručnosti predstavuje.
Kľúčové slová:
Najlepší záujem dieťaťa. Dohovor o právach dieťaťa. Názor dieťaťa. Rodičovská
dohoda. Cochemská prax.
Abstract
The paper presents the principle of the best interests of the child with an emphasis on
the protective function of the child in legal relations. Subsequently, it deals with the
issue of the child's opinion and its investigation in proceedings concerning the care of
the court for minors. It explains the importance of the principle of the child’s best
interest in concluding parental agreements, whose approval by the courts has a current
upward trend in relation to the implementation of the principles of so-called Cochem
practice, which is briefly presented.
Key words:
Best interests od the child. Convention on the Rights of the Child. Child’s opinion.
Parental agreement. Cochem practice.
ÚVOD
Problematika ochrany práv dieťaťa síce siaha ďaleko do histórie, ale
k podstatnej zmene chápania a postavenia dieťaťa v spoločnosti došlo až v tzv. storočí
dieťaťa, ktorým odborníci označujú dvadsiate storočie, lebo bolo k deťom a ich
potrebám výrazne priaznivejšie a spravodlivejšie ako tie predchádzajúce. Deti sú
nepochybne plnohodnotnými členmi každej spoločnosti, ale vyžadujú si osobitnú
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ochranu a starostlivosť. Častokrát sa však k deťom pristupuje ako k objektom práva
a rozhoduje sa o ich osude bez dôkladného posúdenia toho, čo je pre nich najlepšie.
Ochrannú funkciu v právnych vzťahoch, ktorých účastníkmi sú maloleté deti,
garantuje princíp najlepšieho záujmu dieťaťa, ktorý je jedným zo zásadných právnych
princípov, na ktorých stojí súčasné rodinné právo. Aktuálne sa dostáva do popredia
nielen v rozhodovacej činnosti súdov, ale venuje sa mu aj právna teória. Aplikácia
tohto princípu je zložitá pre všeobecnosť, neurčitosť a vágnosť, čo vyvoláva snahy
o precizovanie jeho obsahu, s cieľom zabezpečiť určitú konzistenciu jeho aplikácie v
súdnych konaniach, a to aj napriek kultúrnej, sociálnej a náboženskej rozmanitosti
jednotlivých štátov.
1

PRINCÍP NAJLEPŠIEHO ZÁUJMU DIEŤAŤA

Dieťa je nutné vnímať ako rovnocenného jedinca, ktorému patria nielen
všeobecné ľudské práva a slobody, ale zároveň s prihliadnutím na jeho špecifickosť
aj práva zvláštne, a to práva detí. Dohovor o právach dieťaťa1 (ďalej len „Dohovor“)
prijatý Organizáciou spojených národov dňa 20.11.1989 v New Yorku obsahuje
rozsiahly katalóg ich občianskych, politických, ekonomických, sociálnych,
kultúrnych a iných práv. Na rozdiel od predchádzajúcich dokumentov je prvým
medzinárodným právne záväzným dokumentom, ktorý je venovaný výlučne deťom.
V našom právnom poriadku absentuje legálna definícia pojmu dieťa. V
medzinárodných dokumentoch bol tento pojem prvýkrát vymedzený článkom 1
Dohovoru, v zmysle ktorého sa dieťaťom rozumie každá ľudská bytosť do 18 rokov
veku , pokiaľ nedosiahla plnoletosť skôr. Dieťa vždy vystupuje ako špeciálny subjekt,
ktorého špecifickosť spočíva v biologických, fyziologických, psychických, či
emocionálnych odlišnostiach a zvláštnostiach v porovnaní s dospelým jedincom,
preto mu je venovaná zvýšená pozornosť a ochrana, zaisťovaná a garantovaná právom
a jeho inštitútmi.
Najlepší záujem dieťaťa patrí do triedy neurčitých, resp. otvorených právnych
pojmov. Ide o právny pojem objektívny, ktorý je nevyhnutné vykladať s prihliadnutím
na konkrétne okolnosti prípadu, teda najmä s ohľadom na všetky rodinné putá určitého
dieťaťa.2
V zmysle článku 3 Dohovoru najlepší záujem dieťaťa musí byť prvoradým
hľadiskom pri akýchkoľvek postupoch týkajúcich sa detí, či už vykonávaných
súkromnými zariadeniami sociálnej starostlivosti, súdmi, správnymi alebo
zákonodarnými orgánmi. Štáty, ktoré sú zmluvnými stranami Dohovoru, sa zaväzujú,
že zabezpečia dieťaťu ochranu a starostlivosť nevyhnutnú pre jeho blaho, pričom
budú brať ohľad na práva a povinnosti jeho rodičov, zákonných zástupcov alebo iných
Oznámenie Federálneho Ministerstva zahraničných vecí č. 104/1991 Zb. o Dohovore o právach dieťaťa v znení
neskorších zmien
2
HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLIČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol. Rodinné právo. 2. vydání. Praha: C. H. Beck,
2017, 25 s. ISBN 978-80-7400-644-9
1
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jednotlivcov právne za dieťa zodpovedných a urobia všetky potrebné zákonodarné
administratívne opatrenia. V právnej teórii neexistuje definícia princípu najlepšieho
záujmu dieťaťa, preto je potrebné vychádzať z okolností konkrétneho prípadu.3 Práve
všeobecnosť tohto pojmu dáva súdom možnosť zohľadňovať jednotlivé konkrétne
okolnosti každého prípadu v zmysle zásady, že najlepší záujem jedného dieťaťa sa
nerovná najlepšiemu záujmu iného dieťaťa, a na základe toho rozhodnúť podľa
aktuálnej rodinnej situácie v danom čase a mieste.
Z formulácie, že najlepší záujem musí byť prvoradým hľadiskom, vyplýva, že
nejde o jediné hľadisko, ktoré musia súdy v konaniach týkajúcich sa detí zvažovať.
Najlepší záujem dieťaťa môže byť v konflikte s oprávnenými záujmami ostatných
osôb (napr. rodičia), ktorú situáciu treba posudzovať prípad od prípadu. Má však
vyššiu váhu ako ostatné oprávnené záujmy, ktoré je však tiež potrebné zohľadniť.4
Komentár Výboru Organizácie spojených národov pre práva dieťaťa, ktorý
interpretoval článok 3 Dohovoru uvádza, že koncept najlepšieho záujmu dieťaťa je
flexibilný a adaptabilný. Mal by byť prispôsobený a individuálne definovaný
s ohľadom na špecifickú situáciu, v ktorej sa dieťa alebo deti, ktorých sa vec týka,
nachádzajú, pričom pozornosť by mala byť venovaná ich osobným pomerom, situácii
a potrebám. V rámci individuálnych rozhodnutí musí byť najlepší záujem dieťaťa
vyhodnotený a stanovený vo svetle špecifických okolností konkrétneho prípadu5.
Výbor vymedzil faktory, ktoré je pri formulovaní najlepšieho záujmu dieťaťa
potrebné zohľadniť, a sú nimi postoj dieťaťa, identita dieťaťa, zachovanie rodinného
prostredia a udržiavanie väzieb, starostlivosť o ochranu a bezpečie dieťaťa,
príslušnosť dieťaťa ku zraniteľnej skupine detí, právo dieťaťa na zdravie, právo
dieťaťa na vzdelanie.
Všeobecne má čl. 3 ods. 1 Dohovoru trojaký význam. Po prvé zakotvuje
hmotné právo dieťaťa na to, aby bol jeho najlepší záujem prvoradým hľadiskom pri
akejkoľvek činnosti týkajúcej sa detí. Po druhé z tohto článku vyplýva základný
interpretačný princíp pre všeobecné súdy a ďalšie orgány verenej moci v prípadoch,
keď sa ich činnosť týka detí a je možné právny predpis interpretovať viacerými
spôsobmi, je potrebné zvoliť ten, ktorý najefektívnejšie naplňuje najlepší záujem
dieťaťa. A po tretie z tohto ustanovenia vyplývajú aj procesné požiadavky, medzi
ktoré patrí požiadavka na riadne odôvodnenie rozhodnutia, z ktorého musí byť
zrejmé, že najlepší záujem dieťaťa bol prvoradým hľadiskom pri rozhodovaní, musí
tam byť vysvetlené, čo príslušný orgán považoval za najlepší záujem dieťaťa, na
základe akých kritérií k tomuto záveru dospel a prípadne ako bol najlepší záujem
dieťaťa porovnaný s ďalšími dôležitými záujmami či právami.

porovnaj napr. Nález Ústavného súdu SR sp. zn. I. ÚS 298/2018 z 2. 7. 2019
pozri Nález Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. I. ÚS 1506/2013 z 30.5.2014
5
Všeobecný komentár č. 14 (2013) Výboru pre práva dieťaťa k určovaniu najlepšieho záujmu dieťaťa (článok 3 ods.
1) z 29.5.2013 [online].[cit. 27.03.2020]. URL:<http://www.old.hrl.sk/sites/default/files/publications/
vseobecny_komentar_c.14_2013_vyboru_pre_prava_dietata.pdf>.
3
4
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Ustanovenie čl. 3 ods. 1 Dohovoru sa uplatní nielen v konaní starostlivosti súdu
o maloleté deti, ale aj v prípadnom následnom kompenzačnom konaní, napríklad pri
rozhodovaní o náhrade ujmy spôsobenej verejnou mocou. Ak vydá orgán verejnej
moci nezákonné či protiústavné rozhodnutie alebo sa dopustí nezákonného či
protiústavného postupu a spôsobí tým ujmu dieťaťu, vo väčšine prípadov tým okrem
iných pochybení poruší aj čl. 3 ods. 1 Dohovoru. Toto pochybenie by mal štát
napraviť tým, že povinnosť chrániť najlepší záujem dieťaťa bude rešpektovať aspoň
v konaní o náhrade takto vzniknutej ujmy, teda že v tomto konaní už bude najlepší
záujem dieťaťa prvoradým hľadiskom pri rozhodovaní. Porušenie čl. 3 ods. 1
Dohovoru v konaní vo veci samej nemôže viesť k tomu, že štát bude zbavený
povinnosti konať v súlade s týmto ustanovením v nadväzujúcom konaní o náhrade
ujmy.6 Znamenalo by to totiž, že štát bude ťažiť z vlastného protiprávneho konania,
a to je v rozpore so všeobecnými princípmi práva. Nezáleží na tom, či sa deti alebo
ich zákonní zástupcovia tohto ustanovenia dovolávajú, lebo verejná moc musí sama
aktívne plniť povinnosti vyplývajúce z čl. 3 ods. 1 Dohovoru a zaistiť, že toto
ustanovenie bude rešpektované. Tieto požiadavky sa analogicky použijú v každom
konaní týkajúcom sa maloletých detí. Túto povinnosť musia súdy aktívne plniť
a v prípade, že sa čl. 3 ods. 1 Dohovoru nikto nedovoláva, musí byť z odôvodnenia
ich rozhodnutí zrejmé, že brali najlepší záujem dieťaťa ako prvoradé hľadisko pri
svojom rozhodovaní, v dôsledku čoho zvážili všetky dôležité skutočnosti konkrétneho
prípadu, a na základe toho o veci rozhodli.
V slovenskom preklade Dohovoru oproti oficiálnej anglickej jazykovej verzii
(the best interests of the child) absentuje superlatív „najlepší“, čo možno považovať
za nežiadúci jav. V tomto znení bol princíp záujmu dieťaťa prevzatý aj do zákona č.
36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o
rodine“). Záujem dieťaťa je zakotvený nielen medzi základnými zásadami Zákona
o rodine, ale je ako kľúčové hľadisko prítomné v mnohých ustanoveniach tohto
rodinnoprávneho kódexu. V zmysle čl. 5 Zákona o rodine sa pri určovaní
a posudzovaní záujmu maloletého dieťaťa zohľadňuje najmä úroveň starostlivosti
o dieťa, bezpečie dieťaťa, ako aj bezpečie a stabilita prostredia, v ktorom sa dieťa
zdržiava, ochrana dôstojnosti, ako aj duševného, telesného a citového vývinu dieťaťa,
okolnosti, ktoré súvisia so zdravotným stavom dieťaťa alebo so zdravotným
postihnutím dieťaťa, ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do jeho dôstojnosti
a ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do duševnej, telesnej a citovej integrity osoby,
ktorá je dieťaťu blízkou osobou, podmienky na zachovanie identity dieťaťa a na
rozvoj schopností a vlôh dieťaťa, názor dieťaťa a jeho možné vystavenie konfliktu
lojality a následného pocitu viny, podmienky na vytváranie a rozvoj vzťahových
väzieb s obidvomi rodičmi, súrodencami a s inými blízkymi osobami, využitie
možných prostriedkov na zachovanie rodinného prostredia dieťaťa, ak sa zvažuje
zásah do rodičovských práv a povinností. Záujem dieťaťa je prioritným hľadiskom pri
úprave výkonu rodičovských práv a povinností na čas do rozvodu, či po rozvode, pri
ustanovení kolízneho opatrovníka, majetkového opatrovníka, či poručníka. Súd ho
zohľadňuje pri rozhodovaní o výchovných opatreniach, o zásahoch do rodičovských
6

pozri Nález Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. I. ÚS 1737/2016 z 12.7.2017
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práv a povinností, o spôsobe náhradnej starostlivosti, o prípustnosti zapretia otcovstva
na návrh dieťaťa, či o osvojení.
2

NAJLEPŠÍ ZÁUJEM DIEŤAŤA A JEHO PARTICIPAČNÉ
PRÁVA

K zadefinovaniu najlepšieho záujmu dieťaťa dochádza nielen posúdením
mnohých okolností konkrétneho prípadu, ale aj vysporiadaním sa s názorom
maloletého dieťaťa a jeho prianím. K právam detí patria aj tzv. participačné práva,
ktoré možno vykladať ako právo dieťaťa byť informované o všetkých veciach, ktoré
sa ho týkajú, právo dieťaťa vyjadriť svoj názor a právo dieťaťa byť vypočuté.7
Niektorí autori k nim zaraďujú aj právo dieťaťa svojim názorom ovplyvniť
rozhodnutie a právo svojim názorom celkom určiť rozhodnutie.8 Realizácia týchto
práv nestavia dieťa do úlohy pasívnej figúrky, o ktorej právach rozhodujú tretie osoby,
ale priznáva mu právo podieľať sa na všetkých záležitostiach, ktoré sa ho týkajú, čím
mu prisudzuje aktívnu úlohu. Korešpondujú s povinnosťou rodičov venovať názoru
dieťaťa náležitú pozornosť, čo často vyvoláva ťažko riešiteľné situácie, kedy sa názor
dieťaťa nezhoduje s názorom jeho rodiča. Taká pozornosť však musí nájsť aj svoje
vyjadrenie v praxi, to znamená, že rodič nie je povinný len si vypočuť názor dieťaťa,
ale ho aj rešpektovať do takej miery, do akej je dieťa schopné posúdiť, či je mu vlastné
rozhodnutie na prospech, alebo nie.9
2.1

Medzinárodnoprávna a vnútroštátna právna úprava

V zmysle čl. 12 Dohovoru štáty, ktoré sú zmluvnými stranami tohto Dohovoru,
musia zabezpečiť dieťaťu, ktoré je schopné formulovať svoje vlastné názory, právo
slobodne sa vyjadrovať o všetkých záležitostiach, ktoré sa ho dotýkajú, pričom sa
názorom detí musí venovať primeraná pozornosť zodpovedajúca ich veku a úrovni.
Za týmto účelom sa dieťaťu musí predovšetkým poskytnúť možnosť, aby bolo
vypočuté v každom súdnom alebo administratívnom pojednávaní, ktoré sa ho dotýka,
a to buď priamo alebo prostredníctvom zástupcu alebo jeho príslušného orgánu, a
spôsobom, ktorý je v súlade s pravidlami vnútroštátneho zákonodarstva. Výbor pre
práva dieťaťa identifikoval článok 12 ako jeden zo štyroch hlavných všeobecných
princípov Dohovoru, pričom ostatné princípy zahŕňajú právo na nediskrimináciu,
právo na život a rozvoj, a primárne zohľadnenie najlepšieho záujmu dieťaťa, čo
zdôrazňuje fakt, že tento článok nezakladá len právo ako také, no mal by sa brať do
úvahy aj pri výklade a implementácii všetkých ostatných práv.10
pozri SMYČKOVÁ R. a kol. Civilný mimosporový poriadok. Komentár. 1. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2017.
172 s. ISBN: 978-80-89603-54-1
8
pozri HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLIČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol. Rodinné právo. 2. vydání. Praha: C. H.
Beck, 2017, 224 s. ISBN 978-80-7400-644-9
9
PAVELKOVÁ, B. Zákon o rodine. Komentár. 1. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2011, 241 s. ISBN 978-80-7400-3592
10
Všeobecný komentár č. 12 (2009) Výboru pre práva dieťaťa k právu dieťaťa byť vypočuté (článok 12) z 1.7.2009
[online].[cit. 27.03.2020]. URL:<https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/konzultacne-organy/radavlady-sr-ludske-prava-narodnostne-mensiny-rodovu-rovnost/vybor-deti-mladez/dokumenty/vseobecny-komentar-vyboruprava-dietata-c-12.pdf>.
7
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V slovenskom právnom poriadku upravuje participačné práva maloletého
dieťaťa ust. §38 ods. 1 zákona č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok
v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Civilný mimosporový poriadok“),
v zmysle ktorého ak je účastníkom konania maloletý, ktorý je schopný vyjadriť
samostatne svoj názor, súd na jeho názor prihliadne. Zhodne aj ustanovenie §43 ods.
1 Zákona o rodine upravuje, že maloleté dieťa má právo vyjadriť samostatne a
slobodne svoj názor vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú. Spolu s princípom
najlepšieho záujmu dieťaťa vytvára základné podmienky pre efektívnu realizáciu a
ochranu práv dieťaťa aj v Slovenskej republike. Podpora participácie dieťaťa a
významu jeho názoru má odraz v judikatúre Najvyššieho súdu Slovenskej republiky i
Ústavného súdu Slovenskej republiky.
Právna úprava zisťovania názoru maloletého dieťaťa v Občianskom súdnom
poriadku účinnom do 01.07.2016 priorizovala zisťovanie názoru maloletého
nepriamo.11 Išlo o sprostredkované získavanie informácií od tretej osoby ako zástupcu
maloletého alebo príslušného orgánu sociálnoprávne ochrany detí a sociálnej
kurately. Nová právna úprava zakotvená v §38 ods. 2 Civilného mimosporového
poriadku uprednostňuje priame zisťovanie názoru maloletého súdom, a to spôsobom
zodpovedajúcim jeho veku a vyspelosti, podľa povahy veci bez prítomnosti tretích
osôb. Vyjadrenie názoru dieťaťa nie je v zmysle Zákona o rodine s účinnosťou od
01.01.2016 podmienené vekovou hranicou ani rozumovou vyspelosťou, ale
schopnosťou ho vyjadriť, a to primárne samostatne. Do toho času sa schopnosť
dieťaťa vyjadriť samostatne svoj názor posudzovala s ohľadom na jeho vek a
rozumovú vyspelosť, čo nemožno považovať za správny prístup rešpektujúci práva
dieťaťa. Pre porovnanie česká právna úprava vekové rozhranie zakotvuje. Je určená
hranica dvanástich rokov, kedy sa má za to, že dieťa, ktoré dosiahne tohto veku, je
schopné informácie o konaní a záležitostiach, o ktorých sa rozhoduje, prijať, vytvoriť
si vlastný názor a tento súdu náležite oznámiť. Ide o vyvrátiteľnú domnienku. 12
2.2

Zisťovanie názoru dieťaťa

Zisťovanie názoru maloletého dieťaťa je obligatórnym postupom súdu, čím
rešpektuje článok 12 Dohovoru, ktorý upravuje právo dieťaťa na slobodné vyjadrenie
svojho názoru v prebiehajúcom súdnom konaní. Články 12, rovnako ako aj článok 3
Dohovoru reprezentujú všeobecné princípy, ktoré nie sú priamo vykonateľné, preto
ich je potrebné inkorporovať do vnútroštátnej hmotnoprávnej i procesnoprávnej
úpravy13. Aj Ústavný súd Slovenskej republiky v svojich ostatných rozhodnutiach
akcentuje zohľadnenie priania dieťaťa ako jedného z kritérií pre dosiahnutie
spravodlivého rozhodnutia v konaní vo veciach starostlivosti súdu o maloleté deti.14
Názor dieťaťa môže byť zisťovaný ohľaduplným spôsobom v známom
11
SMYČKOVÁ R. a kol. Civilný mimosporový poriadok. Komentár. 1. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2017. 177
s. ISBN: 978-80-89603-54-1
12
ŠÍNOVÁ Renáta a spol. Rodičovská odpovědnost. Praha: Leges, 2016. 75 s. ISBN 978-80-7502-179-3
13
pozri Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. II. ÚS 569/2014 z 30.09.2014
14
pozri Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. II. ÚS 56/2017 z 19.1.2017
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prostredí domácnosti či školy, a to sociálnym pracovníkom alebo psychológom, ako
aj výsluchom dieťaťa sudcom alebo určeným zamestnancom na súde, ku ktorému sa
v konaniach starostlivosti súdu o maloleté deti v súčasnosti pristupuje čoraz častejšie.
Pokiaľ má dôjsť k výsluchu dieťaťa priamo na súde, najvhodnejšou a najšetrnejšou
možnosťou je pre dieťa jednoznačne jeho výsluch sudcom mimo pojednávania, lebo
atmosféra samotnej pojednávacej miestnosti v spojení so sudcovským talárom
v deťoch zbytočne vyvoláva zvýšený stres a napätie. Zároveň tam vidí oboch svojich
rodičov, ktorí síce pri samotnom výsluchu v pojednávacej miestnosti prítomní nie sú,
ale ich antagonistické postoje dieťa vníma v prostredí súdnej budovy ešte citlivejšie
a väčšinou sa snaží prispôsobiť svoje správanie tak, aby vyhovelo obom rodičom.
Napriek načrtnutému aktuálnemu trendu nie je ojedinelé, že zisťovanie názoru
dieťaťa je nedostatočné, nesprávne, poprípade sa nerealizuje vôbec.15 Nemožno
opomenúť zohľadnenie ovplyvniteľnosti názoru dieťaťa, preto je nevyhnutné, aby sa
jeho zisťovaním zaoberala osoba s odborným vzdelaním, ktorá pozná psychiku
dieťaťa v danom veku, a tým vie zvoliť najvhodnejší spôsob komunikácie s ním. Ak
súd v tomto smere nevykoná potrebné dokazovanie, vydá rozhodnutia v rozpore
s najlepším záujmom dieťaťa, ktorého eventuálny následný výkon je v rozpore s
reálnym prianím a potrebami dieťaťa, ohrozuje zdravý fyzický a psychický vývoj, ale
aj napriek tomu je vykonané, čo nie je želateľným javom.
Spôsob, akým súdy pristupujú k zisťovaniu názoru dieťaťa možno označiť za
značne problematický a nejednotný, pritom rozhodujúci vplyv na to, aký názor dieťa
prejaví má to, kto, kedy a akým spôsobom tento názor zisťuje. Zisťovanie názoru
dieťaťa totiž kladie vysoké nároky na osobu kolízneho opatrovníka, či sudcu a je
otázne, do akej miery tieto subjekty disponujú odbornými znalosťami potrebnými
k posúdeniu vierohodnosti vyjadrení dieťaťa. Veľmi frekventovaným dôkazným
prostriedkom v konaní je znalecký posudok ako výsledok činnosti znalca z odboru
Zdravotníctvo, odvetvie Klinická psychológia detí a dospelých, ktorý síce podlieha
voľnému hodnoteniu súdom ako každý iný dôkaz, ale v mnohých prípadoch je
favorizovaným dôkazom a kľúčovým nástrojom pre vyhodnotenie rodičovskej
spôsobilosti i relevancie názoru maloletého dieťaťa. Nahradzovanie zisťovania
vlastného názoru dieťaťa znaleckým posudkom možno považovať za nevhodný jav,
lebo ide nepochybne o dva odlišné inštrumenty, a to aj s ohľadom na novú procesnú
právnu úpravu v spojení s vyššie uvedenými základnými postulátmi Dohovoru.
Znalecký posudok by mal byť len krajným riešením, avšak stále sa javí pre účastníkov
konania ako dôkaz najobjektívnejší a najhodnovernejší, a to aj na úkor časového
a finančného hľadiska. Znalecký posudok poskytuje komplexný obraz
o vyšetrovaných osobách, o vzťahoch medzi nimi, i prognózy ich vývoja. Jeho závery
poskytujú nielen rodičom, ale aj súdu určitý návod ako k dieťaťu pristupovať a lepšie
ho chápať. Pre rodičov, ktorí so závermi znaleckého posudku síce nie sú stotožnení,
lebo nezodpovedajú ich subjektívnym predstavám o výsledku konania, poskytujú
podstatne obsiahlejšie vysvetlenie a odôvodnenie ako záznam z pohovoru kolízneho
opatrovníka s dieťaťom, či sudcu, o ktorých odborných a osobnostných
15

porovnaj Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 2 Cdo 234/2012 z 28.11.2012
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predpokladoch k zisťovaniu názoru dieťaťa rodičia často pochybujú, a nevedia ho
verifikovať, lebo sa uskutočňuje v ich neprítomnosti.16
Za želateľný jav nemožno považovať situáciu, pri ktorej je názor dieťaťa
v úplnom protiklade k výsledkom doteraz vykonaného dokazovania, ale aj napriek
tomu súd rozhodne v súlade s týmto názorom dieťaťa. V týchto prípadoch je potrebné
klásť vysoké nároky aj na kvalitu odôvodnenia súdneho rozhodnutia, ktoré musí
účastníkom konania poskytnúť dostatočné a logické vysvetlenia, nie len mechanické
opísanie ich písomných podaní a ústnych prednesov bez vlastných úvah a hodnotenia,
bez vysporiadania sa s odbornou stránkou veci nielen v rovine právnej, ale aj v rovine
psychologickej. Na druhej strane v prípade, že názoru dieťaťa v konaní vyhovené
nebolo, je nevyhnutné toto rozhodnutie súdu odôvodniť v nadväznosti na princíp
najlepšieho záujmu dieťaťa.17 Výsledkom každej činnosti, resp. konania musí byť
nájdenie súladného a vyváženého riešenia v duchu tézy „maximálny prospech dieťaťu
a minimálna ujma ostatným“.18
3

RODIČOVSKÁ DOHODA A NAJLEPŠÍ ZÁUJEM DIEŤAŤA

Inštitút rodičovskej dohody je súčasťou slovenskej právnej úpravy dlhé roky,
počas ktorých prešiel len malými zmenami a pri rozhodovaní súdov sa k nemu
pristupovalo značne formalisticky. V ostatnom období však naberá na význame
z dôvodu pilotného programu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
realizovaného na vybraných súdoch, ktoré začali vybavovať rodinnoprávnu agendu
postupom označeným ako interdisciplinárna spolupráca, ktorá je založená na
zásadách tzv. Cochemskej praxe. Cieľom interdisciplinárnej spolupráce je ukončiť
vybrané veci poručenskej agendy primárne uzatvorením a následným schválením
rodičovskej dohody, ktorá musí byť v súlade s najlepším záujmom maloletého
dieťaťa. Význam a zmysel schopnosti rodičov dohodnúť sa na úprave výkonu
rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu vystihuje citát autora
Cochemskej praxe, sudcu Jürgena Rudolpha: „Dosiahnuť zhodu rodičov kvôli dieťaťu
nie je právom rodiča, ale jeho povinnosťou vyplývajúcou z jeho rodičovskej
zodpovednosti“19.
3.1

Hmotnoprávny legislatívny rámec

Dohoda rodičov o úprave výkonu rodičovských práv a povinností
k maloletému dieťaťu je dvojstranným právnym úkonom, ktorý musí spĺňať
náležitosti a podmienky vymedzené Dohovorom, Zákonom o rodine ako osobitnou
právnou úpravou a zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
pozri Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 4 Cdo 136/2008 z 25.06.2008
RADVANOVÁ S. a kol. Rodina a díťe v novém občanském zákoníku. 1 vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. 31 s.
ISBN 978-80-7400-578-7
18
HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLIČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol. Rodinné právo. 2. vydání. Praha: C. H. Beck,
2017, 37 s. ISBN 978-80-7400-644-9
19
porov. RUDOLPH, J. Si moje dieťa. „Cochemská prax“ – cesty k ľudskejšiemu rodinnému právu. Bratislava:
Striedavá starostlivosť o deti, slovensko – česká spoločnosť, Vydané v rámci medzinárodnej konferencie Nové
európske trendy v starostlivosti o deti po rozvode rodičov, 2013
16
17
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právnych predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) ako všeobecným právnym
predpisom vo vzťahu subsidiarity k Zákonu o rodine.
Čo sa týka všeobecných náležitostí rodičovskej dohody ako právneho úkonu,
už z názvu vyplýva, že jej subjektami môžu byť len rodičia maloletého dieťaťa, ktorí
sú spôsobilí na právne úkony. Rodičovskú dohodu nemôžu uzatvoriť rodičia
plnoletého dieťaťa, nemôže byť uzatvorená ani medzi rodičmi a napr. pestúnmi, či
zariadeniami ústavnej starostlivosti. Rodičmi sa myslia matka a otec zapísaní
v rodnom liste maloletého dieťaťa, ktorí sa stávajú účastníkmi rodičovskej dohody za
predpokladu, že nedošlo na ich strane k obmedzeniu, pozastaveniu alebo pozbaveniu
výkonu tých rodičovských práv a povinností, ktoré majú byť predmetom dohody.
Ďalšou zákonnou podmienkou je, že ide rodičov maloletého dieťaťa, ktorí spolu
nežijú, bez ohľadu na to, či toto dieťa pochádza alebo nepochádza z manželstva alebo
rodičov, z ktorých jeden podal návrh na začatie konania o rozvod manželstva a úpravu
pomerov manželov k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, kedy nie je podmienkou
ukončenie ich spolužitia, lebo ide o zákonné spojenie vecí v zmysle ust. §100
Civilného mimosporového poriadku.
Dohoda rodičov musí v zmysle ust. §37 ods. 1 Občianskeho zákonníka spĺňať
pod sankciou jej absolútnej neplatnosti aj náležitosti vôle tohto právneho úkonu, teda
musí byť uzatvorená slobodne a vážne, ako aj náležitosti prejavu tejto vôle ako
zrozumiteľnosť a určitosť. Zákon nepredpisuje formu rodičovskej dohody, preto
môže byť uzatvorená ústne i písomne.20 Uzatvorenie rodičovskej dohody vyžaduje
konanie, ktoré nemusí byť realizované len výslovne, ale aj konkludentne, ak sa medzi
rodičmi fakticky realizuje určitý model, ktorý si výslovne nedohodli, ale vznikol
z konkrétnej rodinnej situáciu a obaja rodičia ho akceptujú.
Osobitná hmotnoprávna úprava prezentovaného inštitútu je zakotvená
v ustanoveniach Zákon o rodine. V zmysle ust. §24 ods. 1 v rozhodnutí, ktorým sa
rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, súd upraví výkon ich rodičovských
práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, najmä určí, komu maloleté
dieťa zverí do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho
majetok. Súčasne určí, ako má rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do
osobnej starostlivosti, prispievať na jeho výživu, alebo schváli dohodu rodičov o
výške výživného. Podľa odseku 2 rozhodnutie o úprave výkonu rodičovských práv a
povinností možno nahradiť dohodou rodičov, ktorá musí byť schválená súdom, inak
je nevykonateľná. Zákonodarca v ust. §25 Zákona o rodine dáva rodičom v otázke
úpravy styku rodiča s maloletým dieťaťom na výber medzi autoritatívnym
rozhodnutím súdu o úprave styku rodičov s maloletým dieťaťom, dohodou rodičov
o úprave styku s maloletým dieťaťom pred vyhlásením rozhodnutia, ktorým sa
rozvádza manželstvo alebo zakotvuje možnosť styk neupravovať. Ustanovenia §24
a §25 Zákona o rodine sa primerane použijú aj na úpravu výkonu rodičovských práv
a povinností k maloletému dieťaťu, ktoré nepochádza z manželstva a jeho rodičia
spolu nežijú alebo pochádza z manželstva, ale jeho rodičia spolu nežijú a chcú si
20

porovnaj Nález Ústavného súdu SR sp.zn. Pl. ÚS 26/2005 zo dňa 06.06.2006
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upraviť výkon rodičovských práv a povinností na čas do rozvodu. V tomto prípade sa
v zmysle ust. §36 Zákona o rodine rovnako uprednostňuje dohoda rodičov pred
autoritatívnym rozhodnutím súdu.
Zákon rozlišuje medzi dohodou o úprave výkonu rodičovských práv
a povinností a dohodou o úprave styku rodiča s maloletým dieťaťom. Pri rodičovskej
dohody upravujúcej výkon rodičovských práv a povinností k maloletým deťom,
v ktorej sa rodičia nežijúci spolu alebo manželia pre prípad rozvodu ich manželstva
dohodli na zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z nich alebo do striedavej
osobnej starostlivosti oboch rodičov, o zastupovaní dieťaťa a správe jeho majetku,
ako aj o výške výživného pre maloleté dieťa, sa vyžaduje jej schválenie súdom na to,
aby mohla byť vykonateľná, to znamená aby mohla byť v budúcnosti exekučným
titulom v exekučnom konaní podľa Exekučného poriadku alebo v konaní o výkon
rozhodnutia podľa Civilného mimosporového poriadku.
Naproti tomu v prípade dohody o úprave styku sa nevyžaduje jej schválenie
súdom, dohoda sa stáva len súčasťou rozhodnutia súdu, ktorým sa manželstvo
rozvádza. V praxi pôjde o situáciu, keď rodičia neuzatvorili komplexnú dohodu
o úprave ich pomerov k maloletým deťom na čas po rozvode, ale dohodli sa len sa
styku s deťmi, to isté platí primerane v konaniach o úprave výkonu rodičovských práv
a povinností k maloletým deťom. Rovnako pôjde o túto situáciu, ak rodičia uzatvorili
dohodu v konaní o úpravu styku s maloletým dieťaťom, resp. v konaní o zmene
úpravy tohto styku. Aj keď súd dohodu o styku s dieťaťom neschvaľuje, musí byť
formulovaná určito a konkrétne, s presným označením dní a hodín styku rodiča
s dieťaťom, v opačnom prípade by ju nebolo možné v prípade potreby vykonať.
Pre úplnosť je potrebné uviesť, že pri podstatnej zmene pomerov na strane
účastníkov konania môže dôjsť podľa ust. §26 Zákona o rodine v spojení s ust. §121
Civilného mimosporového poriadku k zmene dohody o úprave výkonu rodičovských
práv a povinností, a to buď autoritatívnym rozhodnutím súdu alebo opätovným
uzatvorením rodičovskej dohody.
3.2

Procesnoprávny legislatívny rámec

Rodičovskú dohodu možno uzatvoriť vo vybraných veciach starostlivosti súdu
o maloletých, ktorými sú konanie o úpravu výkonu rodičovských práv a povinností
k maloletým deťom, konanie o zmenu úpravy výkonu rodičovských práv a povinností
k maloletým deťom, konanie o zvýšenie alebo zníženie výživného pre maloleté dieťa,
konanie o zmenu úpravy styku s dieťaťom prípadne o jeho zákaz. Ide o mimosporové
konania upravené Civilným mimosporovým poriadkom ako lex specialis k zákonu č.
160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších právnych predpisov.
Postavenie a postupy orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ako
procesného opatrovníka maloletého dieťaťa ad hoc pre konkrétne konanie, ktorého
súd ustanoví dieťaťu uznesením podľa ust. §117 Civilného mimosporového poriadku
v spojení s ust. §31 Zákona o rodine, sú upravené v zákone č. 305/2005 Z.z. o
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sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
V zmysle ust. §118 Civilného mimosporového poradku súd vedie účastníkov
konania k zmiernemu riešeniu, o čo sa môžu pokúsiť mediáciou. Tento postup dáva
rodičom možnosť uzavrieť medzi sebou dohodu ako hmotnoprávny úkon. Zmierne
riešenie nemožno stotožňovať so súdnym zmierom podľa ust. §179 ods. 2 Civilného
sporového poriadku, ktorého uzatvorenie v civilných mimosporových konaniach
vylučuje povaha vecí, ktoré nie sú spormi a sú v nich chránené nielen súkromné, ale
aj verejné záujmy.
Rodičia môžu uzatvoriť rodičovskú dohodu ako neformálny právny úkon pred
začatím konania na súde, ako aj v jeho priebehu. Ústne uzatvorenie rodičovskej
dohody môže jeden z rodičov alebo obaja skonštatovať vo svojich podaniach
adresovaných súdu, či uviesť kolíznemu opatrovníkovi pri šetrení rodinných
pomerov, rovnako to môžu zhodne povedať pri svojej účastníckej výpovedi priamo
na pojednávaní. Rodičovská dohoda môže byť uzavretá písomne pred podaním
návrhu a predložená súdu spolu s návrhom na začatie konanie. Rovnako môže byť
spísaná v priebehu konania, či už samotnými účastníkmi konania, ale aj ako výsledok
mediácie, či interdisciplinárnej spolupráce a následne predložená súdu osobitným
podaním alebo krátkou cestou na pojednávaní. K uzatvoreniu rodičovskej dohody
môže dôjsť aj v priebehu pojednávania, čo súd zaznamená do zápisnice, ak ju
vyhotovuje alebo ju sudca spíše a stane sa súčasťou súdneho spisu.
Samotné uzatvorenie rodičovskej dohody nezbavuje súd povinnosti skúmať
súlad jej obsahu s princípom najlepšieho záujmu dieťaťa ako prioritným kritériom.
Zároveň to súd nezbavuje ani povinnosti vykonať potrebné dokazovanie za účelom
zistenia skutočného stavu veci, a to pre prípad budúceho rozhodovania vo veci titulom
zmeny pomerov na strane účastníkov konania, čo vyžaduje porovnať pomery v čase
ostatného rozhodovania a aktuálne pomery v čase rozhodovania o zmene. V praxi sa
často stávalo, že súd na prvom pojednávaní schválil dohodu rodičov bez toho, aby
dostatočne vypočul účastníkov konania a zadovážil si potrebné listinné dôkazy
v súlade s vyšetrovacou zásadou. Následne v konaní o zmenu úpravy výkonu
rodičovských práv a povinností nebolo možné porovnať predchádzajúce a aktuálne
pomery účastníkov konania a spravodlivo vo veci rozhodnúť.
Súd schváli rodičovskú dohodu len za predpokladu, že je v súlade s najlepším
záujmom maloletého dieťaťa, na presadzovanie ktorého má legislatívny nástroj
v zakotvenej zásade záujmu dieťaťa (čl. 5 Zákona o rodine), zásade stabilného
prostredia rodiny tvorenej otcom a matkou dieťaťa (čl. 3 druhá veta Zákona o rodine)
a zásade rovnosti rodičov dieťaťa (čl. 4 tretia veta Zákona o rodine)21. V prípade, že
uzatvorená rodičovská dohoda je v súlade s najlepším záujmom maloletého, súd ju na
pojednávaní rozsudkom schváli, a to výrokom: „Schvaľuje dohodu rodičov
21
PAVELKOVÁ, B. Zákon o rodine. Komentár. 1. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2011. 114 s. ISBN 978-80-7400359-2
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v nasledovnom znení....“, do ktorého zahrnie jednotlivé výroky v zmysle
hmotnoprávnej úpravy obsiahnutej v Zákone o rodine, na ktorých sa rodičia
maloletého dieťaťa dohodli a sú predmetom konania. Ďalším výrokom súd rozhodne
o trovách konania, pokiaľ o nich rozhoduje. V prípade, že súd dohodu rodičov
neschváli pre jej rozpor s najlepším záujmom dieťaťa, upraví výkon rodičovských
práv a povinností k maloletému dieťaťu autoritatívnym rozhodnutím.
V prípade, že súd schváli rodičovskú dohodu, nemajú rodičia v zmysle ust.
§122 Civilného mimosporového poriadku právo podať odvolanie proti tomuto výroku
rozsudku. Toto právo ostáva zachované kolíznemu opatrovníkovi, ako aj iným
subjektom, ktoré do konania vstúpili ako napríklad prokurátor, či Centrum pre
medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže. V prípade, že sa kolízny opatrovník
vzdá práva podať odvolanie, čo sa aj v praxi pravidelne stáva, súd vyhotoví skrátený
rozsudok bez odôvodnenia podľa §221 písm. a) Civilného sporového konania.
3.3

Uzatváranie rodičovskej dohody pri aplikácii zásad Cochemskej
praxe

Aktuálne stúpa počet uzatváraných rodičovských dohôd v súvislosti so
zavedením zásad Cochemskej praxe na pilotných súdoch Slovenskej republiky
pri realizácii Procesno-organizačný auditu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej
republiky a vybraných organizácií rezortu spravodlivosti a audit výkonnej moci.
Cieľom je nielen dosiahnuť rýchlejšie rozhodovanie vo veciach maloletých detí, ale
zároveň aj kvalitnejšie rozhodovanie pri rešpektovaní najlepšieho záujmu maloletých
detí, čo predpokladá úzku interdisciplinárnu spoluprácu všetkých subjektov
a inštitúcií, ktoré sa zúčastňujú na konaniach týkajúcich sa maloletých detí. Do
testovania nastavenia vhodných podmienok na súde v rodinnoprávnej agende bolo na
úvod zapojených osem súdov, a to Krajský súd v Košiciach, Okresný súd Košice I,
Krajský súd v Prešove, Okresný súd Prešov, Okresný súd Kežmarok, Krajský súd
v Bratislave, Okresný súd Bratislava II a Okresný súd Bratislava V. Neskôr v roku
2019 boli do projektu na základe svojej žiadosti so súhlasom Ministerstva
spravodlivosti SR zapojené aj ďalšie súdy, a to Okresný súd Poprad, Okresný súd
Vranov nad Topľou, Okresný súd Bardejov a Okresný súd Rimavská Sobota ako
jediný súd v Banskobystrickom kraji. V ostatnom čase prejavili záujem o zaradenie
do projektu aj ďalšie súdy alebo aj bez výslovnej participácie na národnom projekte
začali sami aplikovať niektoré zo zásad Cochemskej praxe.
V podmienkach Slovenskej republiky sú subjektami interdisciplinárnej
spolupráce pilotné súdy, Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vrátane ich Referátov
poradensko-psychologických služieb, advokáti, mediátori a poradenskí konzultanti
(napr. klinickí psychológovia, sociálni pedagógovia, psychoterapeuti). Východiskom
interdisciplinárnej spolupráce, vychádzajúc zo zásad Cochemskej praxe, je vzájomný
rešpekt jednotlivých profesií, znalosť kompetencií jednotlivých profesií, špecializácia
každej profesie na poručenskú agendu, koordinovaný postup jednotlivých profesií
a aktívna spolupráca, ktorú je možné dosiahnuť pravidelným neformálnym
stretávaním sa.
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Spomínaným cieľom interdisciplinárnej spolupráce je rodičovská dohoda,
ktorá je v súlade s najlepším záujmom maloletého dieťaťa. Dohoda, na ktorej obsahu
participovali obaja rodičia, je v zásade v praxi rešpektovaná viac ako autoritatívne
rozhodnutie súdu.22 K dosiahnutiu tohto cieľa je potrebné vytvoriť procesný model
regionálnej spolupráce zúčastnených subjektov pri riešení rodinnoprávnych vecí
a zefektívniť ich spoluprácu, čím by malo dôjsť k skráteniu doby súdnych konaní
v tejto agende a súčasne z dlhodobého hľadiska k zníženiu počtu súdnych konaní
poručenskej agendy.
Po podaní návrhu na súd zákonný sudca posúdi, či ide s prihliadnutím na
predmet konania o vec vhodnú na Cochemský model. Po prvotných úkonoch ako
lustrácia, či ustanovenie kolízneho opatrovníka uznesením, je spis predložený
vyššiemu súdnemu úradníkovi – koordinátorovi, ktorý určí termín informatívneho
výsluchu označovaného aj ako prvé neformálne stretnutie. Koordinátor predvolá
rodičov, ich právnych zástupcov, kolízneho opatrovníka a podľa povahy veci
zabezpečí aj účasť psychológa. Výsluch sa koná spravidla do 3 týždňov od podania
návrhu. Spolu s predvolaním je účastníkom doručovaný informačný list, ktorý
poskytuje základné informácie o postupe pri realizácii prvkov Cochemského modelu
s dôrazom na uvedomenie si vlastnej rodičovskej zodpovednosti a benefitov
rodičovskej dohody pre ich maloleté dieťa.
Na neformálnom stretnutí koordinátor vedie rodičov k uzatvoreniu rodičovskej
dohody. Vysvetlí im čo je rodičovská zodpovednosť, aké výhody má pre dieťa i pre
nich rodičovská dohoda, snaží sa preorientovať ich pohľad z perspektívy rodiča na
perspektívu práv dieťaťa a jeho najlepšieho záujmu. Vedie rodičov k tomu, aby medzi
sebou eliminovali existujúci, prípadne vznikajúci konflikt, ktorá veľakrát pramení
z okolností týkajúcich sa ich rozchodu a plynutím času zvykne gradovať. Ak sú
rodičia schopní a ochotní uzatvoriť rodičovskú dohodu, koordinátor ju spíše a určí
termín pojednávania, na ktorom bude dohoda schválená súdom na pojednávaní, a to
spravidla do jedného mesiaca od neformálneho stretnutia. Ak je z neformálneho
stretnutia zrejmé, že konflikt medzi rodičmi je značný alebo existuje nejaký iný vážny
problém brániaci uzatvoreniu rodičovskej dohody, koordinátor rodičom poskytne
možnosť odborného psychologického poradenstva na Referáte poradenskopsychologických služieb Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo
u akreditovaného subjektu, prípadne ich nasmeruje k mediátorovi.
Celý postup pri práci s rodinou od podania návrhu po schválenie rodičovskej
dohody súdom, vymedzený časovým plánom, sleduje nielen rýchlosť samotného
konania, ale prioritne má viesť k zamedzeniu vzniku masívneho rodičovského
konfliktu, prípadne k eliminácii už vzniknutého konfliktu. Má sa za preukázané, že
včasné riešenie rodinnej situácie pri rozchode rodičov predchádza nevhodným javom
ako bránenie styku s druhým rodičom, neplnenie si vyživovacej povinnosti, či
realizácii nevhodnej formy starostlivosti o dieťa danej sebeckými pohnútkami rodičov
bez zreteľa na dobro dieťaťa. Pri klasickom konaní pred súdom v poručenských
22

ŠÍNOVÁ Renáta a spol. Rodičovská odpovědnost. Praha: Leges, 2016. 197 s. ISBN 978-80-7502-179-3
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veciach, kedy prvé pojednávanie vo veci je vytýčené po niekoľkých mesiacoch, sa
vytvára nevhodný priestor pre prepuknutie konfliktov medzi rodičmi, čo je v právnej
rovine pravidelne sprevádzané reťazovými návrhmi na nariadenie neodkladného
opatrenia, čo samotné konanie vo veci samej predlžuje.
Do interdisciplinárnej spolupráce bolo na Okresnom súde Bratislava II v roku
2019 zaradených celkovo 101 vecí, z ktorých 69 bolo ukončených uzatvorením
rodičovskej dohody, a to 49 dohôd uzatvorených u koordinátora, 18 dohôd
u mediátora a 11 dohôd u iného subjektu.
Na Okresnom súde Bratislava V išlo v roku 2019 celkovo o 99 vecí, z ktorých
65 bolo ukončených uzatvorením rodičovskej dohody, z toho 62 dohôd uzatvorených
u koordinátora a 3 dohody uzatvorili rodičia u mediátora. Do interdisciplinárnej
spolupráce bolo na Okresnom súde Prešov v roku 2019 zaradených celkovo 768 vecí,
z ktorých 366 bolo ukončených uzatvorením rodičovskej dohody, z ktorých bolo 298
dohôd uzatvorených u koordinátora. Výsledky na Okresnom súde Košice v roku 2019
hovoria o zaradených celkovo 85 vecí, z ktorých 61 bolo ukončených uzatvorením
rodičovskej dohody u koordinátora. Uvedené údaje boli prezentované koordinátormi
jednotlivých pilotných súdov na IV. medzinárodnej konferencii Asociácie rodinných
mediátorov Slovenska, ktorá sa konala v dňoch 7. a 8. februára 2020 v Bratislave.
ZÁVER
Maloleté deti sú zraniteľné, preto potrebujú ochranu nielen od svojej rodiny,
ale aj zo strany štátu. Základným nástrojom na poskytnutie ochrany deťom zo strany
spoločnosti je princíp najlepšieho záujmu dieťaťa. Jeho aplikácia je zložitá pre
chýbajúcu definíciu, ktorú v konečnom dôsledku ani nie je možné formulovať pre
rôznorodosť rodinných vzťahov a ich samotných účastníkov. Samozrejme nemožno
význam tohto princípu absolutizovať bez toho, aby došlo k odstráneniu jeho
všeobecnosti a neurčitosti špecifikovaním kritérií, ktoré ho determinujú. Túto úlohu
by mali plniť súdy svojou konzistentnou rozhodovacou činnosťou, ktorá spĺňa
základné požiadavky kladené na odôvodnenie súdneho rozhodnutia, rešpektujúc
právo na súdnu ochranu.
Pre posúdenie najlepšieho záujmu dieťaťa je nevyhnutné poznať názor dieťaťa.
Dieťaťu nestačí len načúvať, ale je potrebné jeho názory pozorne zvážiť v kontexte
celkovej rodinnej situácie v prejednávanej veci. Rozhodnutie o zistení či nezistení
názoru dieťaťa v prebiehajúcom súdnom konaní, ako a spôsob jeho zisťovania, môže
zásadným spôsobom ovplyvniť správnosť a zákonnosť rozhodnutia súdu v konaní vo
veciach starostlivosti súdu o maloleté deti. Postupne síce dochádza judikatúrou
k precizovaniu podmienok a okolností zisťovania názoru dieťaťa, ale tieto postupy
rozhodne nemožno paušalizovať.
V tomto smere možno jednoznačne pozitívne hodnotiť zavedenie zásad
Cochemskej praxe do rodinnoprávnej agendy na Slovensku, ktorá už dlhodobo
nesledovala vývoj spoločnosti a mnohé potreby maloletých detí. Celkovo sa ukazuje
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ako nevyhnutným prechod od tradičnej opatrovníckej justície, ktorá sa sústreďuje na
vybavenie veci, teda na rozhodnutie vo veci po vykonaní potrebného dokazovania, čo
v skutočnosti nemusí predstavovať vyriešenie rodinného problému a zmenu v situácii
dieťaťa, k modernej opatrovníckej justícii, ktorá je zameraná na riešenie rodinnej
situácie tým, že zistí problém, zmierni konflikt v rodine a dovedie rodičov
k schopnosti dohodnúť sa o ich dieťati v súlade s jeho najlepším záujmom.
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Dedičské práva na slovenskom a českom území v stredoveku
a dnes
Succession rights in Slovak and Czech territory in the Middle
Ages and today
Mgr. Lucia Pištejová

Abstrakt
Článok sa prostredníctvom troch kapitol pokúša o priblíženie vývoja feudálneho
právneho poriadku dedičského práva Českého a Uhorského kráľovstva, v konfrontácii
so súčasnou právnou úpravou. Úvodom sa preto zaoberáme priblížením historických
aspektov, prispievajúcim k vývoju dedičského práva na skúmanom období. Prvá
kapitola je následne venovaná vytváraniu právnych noriem v dedičského práva na
celoštátnej úrovni. Osobitosťou mestského práva upravujúceho skúmanú
problematiku sa zaoberá druhá kapitola príspevku. Ochrane práva ako aj jeho
vymožiteľnosti je venovaná tretia kapitola, pričom v závere je okrem iného načrtnutý
aj následný vývoj dedičskoprávnej problematiky.
Kľúčové slová:
Feudálna monarchia, České kráľovstvo, dedičské právo, Uhorské kráľovstvo
Abstract
This article through three chapters attempted for approximation developments the
feudal law system of succession rights in Kingdom of Bohemia and Kingdom of
Hungary in front of the current actual national legislation. In the introduction we
discuss approximation of historical aspects contributing to developments of
succession rights in period considered. The first chapter is devoted to cresting
legislation in succession rights at national level. The characteristic of urban law
adjusting period considered is subsequently addresses in chapter II of this article. The
protection of the rights and its enforceability is devoted the chapter III. In the
conclusion is inter alia described of subsequent developments of succession rights.
Key words:
The Estates, Kingdom of Bohemia, Succession rights, Kingdom of Hungary
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ÚVOD
Vývojom nových spoločenských vrstiev vo feudálnom usporiadaní stavovskej
monarchie dochádza aj k zmene významu postavenia súkromnoprávnych vzťahov
v štruktúre právneho poriadku vtedajšieho systému práva. So vzrastajúcou mocou
šľachty, prevažne v dôsledku vzrastu jej majetku na úkor panovníka, bolo potrebné
v právnom poriadku ustáliť jednotlivé právne postupy súvisiace s prevodom alebo
prechodom vlastníckych práv k tomuto nadobudnutému majetku. V dôsledku odlišnej
geopolitickej situácie na tom ktorom území dochádza k ustáleniu právnych noriem,
ako aj právnych obyčají v odlišných časových horizontoch. Aj napriek tomu, tak
v Českom ako aj v Uhorskom kráľovstve, zohráva pri vytváraní súkromného práva,
nielen v oblasti dedičských práv významné postavenie stavovský snem, zastupujúci
záujmy šľachty. Tá si na ochranu svojich záujmov vytvárala vlastné právne predpisy,
často krát na úkor záujmov celej krajiny. Tento článok by sa preto rád zameral na
postupný vývoj a právnu štruktúru dedičskoprávnej problematiky, ktorá podobne ako
aj ostatné odvetvia s vývojom stavovskej reprezentácie nadobúdala čoraz zložitejšie
rozmery.
Tak Uhorská, ako aj Česká stavovská reprezentácia si v závislosti na rozsahu
moci, ktorou oplývala ustanovovala čoraz štruktúrovanejšiu sústavu
súkromnoprávnych vzťahov, zameraných predovšetkým na vlastnícke práva k pôde.
V súvislosti s individuálnym vlastníctvom jednotlivých šľachticov preto vyvstala
otázka prechodu vlastníckych oprávnení na ostatných členov rodiny pre prípad smrti
primárneho vlastníka. Šľachta sa prostredníctvom dedičskoprávnych noriem
a právnych obyčají pokúšala o zamedzenie panovníkovho vplyvu, nárokujúceho si
majetky svojich šľachtických poddaný na základe odúmrtného práva.
Prechod vlastníckych práv však nestratil na svojom význame ani v prípade
znovunadobudnutia moci panovníka v absolutizme, či následných obdobiach
historického vývoja právnych noriem. Prostredníctvom tohto článku sa preto
pokúsime poukázať na jeho význam v oblasti súkromnoprávnych vzťahov, ktoré
v nemalej miere ovplyvnili aj formovanie právnych noriem súkromného práva na
našom území.
1

DEDIČSKÉ PRÁVO V KONTEXTE FEUDÁLNEHO
PRÁVNEHO PORIADKU ČESKÉHO KRÁĽOVSTVA

V dôsledku turbulentného politického vývoja spôsobeného prevažne častými
nepokojom predhusitské právne poriadky nepoznali dedičské právo ako samostatné
odvetvie. Dôvodov k skoršiemu nevykryštalizovaniu sa tohto právneho odvetvia bolo
hneď niekoľko, pričom vo väčšine prípadov pozostávali z vôle panovníka
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uplatňujúceho si vlastnícke nároky na majetky svojich poddaných, prevažne
v prípadoch nezanechania mužského potomka.1
Významný zlom v prípade dedičsko-právnych nárokov, prevažne potomkov
ženského pohlavia bol ustanovený v prípade Štatútov Konrádových. Tento právny
predpis síce uznával možnosť dedenia aj dcéram poručiteľa, avšak iba za predpokladu,
že ten nezanechal iných mužských potomkov oprávnených spravovať jeho majetok.
Na rozdiel od súčasnej právnej úpravy dedičskými právami po poručiteľovi v tomto
období nedisponovala ani jeho manželka, ktorej zaopatrenie po manželovej smrti bolo
stanovené prostredníctvom vdovského vena. To bolo vo väčšine prípadov najmä
v prípade majetnejšieho šľachtického obyvateľstva stanovené prostredníctvom zápisu
do zemských dosiek, či zriadením zástavy na konkrétny majetok v manželkin
prospech. Dedičským právom v prípade najstaršieho vývoja dedičského práva
nedisponovali ani predchodcovia poručiteľa, pričom v tomto prípade je otázne ich
postavenie po prijatí Konrádových štatútov. Tie vo svojich ustanoveniach pripúšťajú
dedenie najbližších príbuzných zosnulého, medzi ktorých môžeme zaradiť aj jeho otca
ako aj jeho prípadných bratov.2
Aj v tomto období však právny poriadok poznal inštitút závete. Ten bol
uplatňovaný prevažne v prípadoch sporných nárokov dedičov, ktoré neboli v rámci
vtedajšieho právneho poriadku priamo upravené. Zákon však naproti tomu upravoval
podmienky, ktoré bolo potrebné splniť v prípade ak poručiteľ chcel svoj majetok
poukázať tretej osobe prostredníctvom závetu3. Inštitút závetu preto môžeme
považovať za akýsi prostriedok odporu šľachtického obyvateľstva voči právu
panovníka nárokujúcemu si majetok svojich poddaných prostredníctvom odúmrtného
práva.
Oslabenie moci panovníka na úkor čoraz viac sa zmáhajúcej šľachty je preto
badateľné aj v tejto oblasti a to prevažne v prípade kráľa Vladislava II., ktorý svojím
rozhodnutím vzdať sa odúmrtného práva podstatným spôsobom ovplyvnil nasledujúci
vývoj dedičských oprávnení českých stavov. Týmto krokom sa následne inšpiroval aj
Rudolf II., ktorý Vladislavove rozhodnutie rozšíri aj na územie Moravy, čím prakticky
položil základy uplatnenia sa dedičského práva na Českom území v dvoch rovinách
a to v rovine zákonnej ako aj rovine závetnej.
V tomto prípade sa tak dostáva do úzadia právneho poriadku inštitút zápisov,
prostredníctvom ktorých poručiteľ v prípade ak chcel odkázať istej osobe svoj
majetok ten bol prevedený do jej vlastníctva práve prostredníctvom fingovanej dlžoby
zo strany poručiteľa. Riziko predstavovala povinnosť vloženia dlžného úpisu do
Zemských dosiek, keďže s takýmto úpisom už dlžník/poručiteľ nemohol ďalej
1
Feudálny právny poriadok tohto obdobia však poznal aj prípady, v ktorých samotný právny poriadok dedičské nároky
pozostalých neuznával. V takýchto prípadoch bol všetok majetok patriaci pod správu zosnulého prenechaný
panovníkovi, pričom ten vo väčšine prípadov jeho správou poveril tretiu osobu.
2
MALÝ, K. České právo v minulosti. Praha: Orac, 1995, s.107.
3
Nehnuteľný majetok poručiteľa preto mohol byť týmto spôsobom prevádzaný iba s „mocným listom,“ ktorý
potvrdzoval predchádzajúci súhlas panovníka s takýmto prevodom.
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disponovať. V dôsledku tohto rizika bol následne do právneho poriadku zavedený
inštitút „zápisu s miestom,“ v ktorom bolo na dlžnej listine vynechané miesto pre
prípadných svedkov uhradenia fiktívnej dlžnej pohľadávky a tým aj k zániku dlhu,
ktorý už nebol nárokovateľný zo stravy veriteľa.
1.1.

Úprava dedičských oprávnení v českom mestskom práve kšaft

Vzhľadom k dualite vtedajšieho právneho poriadku bolo dedičské právo
upravované aj prostredníctvom mestského právneho poriadku. Mestské právo však
ponúkalo v porovnaní so štátnym právom značne zjednodušenú variantu dedičských
oprávnení. Prepracovanejšia právna úprava v mestskom práve pramenila
predovšetkým zo zjavného vplyvu rímsko-právnej úpravy, ktorou bolo inšpirované
celé odvetvie mestského práva.
Mestské právo uplatňujúce sa na českom území totižto poznalo nielen písomnú
formu závetu4 ale posledná vôľa poručiteľa mohla byť vyjadrená aj ústne za
prítomnosti potrebného počtu hodnoverných svedkov. Rovnako tak mestské právo
tohto obdobia rozlišovalo aj osoby oprávnené poukázať svoj majetok tretej osobe
prostredníctvom závetu. Právny poriadok uplatňujúci sa v mestách totižto za splnenia
určitých podmienok umožňoval spísanie závetu aj ženám, čo z pohľadu dedičského
práva predstavovalo výrazný pokrok. Ďalšou skupinou oprávnenou svoj majetok
prevádzať prostredníctvom závetu boli poddaný, na spísanie závetu však potrebovali
predchádzajúci súhlas zo strany svojej vrchnosti. Mestské právo rovnako ako aj
súčasná právna úprava poznalo aj spísanie závetu hluchonemých, avšak iba
prostredníctvom písomnej formy. Na spísanie závetu takouto osobou sa teda už
v tomto období predpokladala jej gramotnosť.
Pri spisovaní závetu oprávnenej osoby museli byť prítomný svedkovia, ktorý
rovnako ako poručiteľ museli spĺňať určité predpoklady oprávňujúce ich dosvedčiť
platné spísanie poslednej vôle. Zo svedectva v prípade testamentu tak boli podľa
zákona vylúčené viaceré osoby ako napríklad duševne chorí, nedospelé ženy či
domáca čeľaď. Pomerne prekvapivé sa z nášho pohľadu javí aj pozbavenie svedeckej
spôsobilosti osôb pochádzajúcich z duchovného stavu. Duchovenstvo však bolo
vylúčené aj z ďalších oblastí verejného života Českého kráľovstva ako napríklad
v prípade nemožnosti vysielania svojich zástupcov na zasadnutia stavovského snemu.
Príslušníci mestského stavu sa na základe mestského právneho poriadku mohli
pre prípad svojej smrti svojvoľne rozhodnúť o ďalšom disponovaní s ich majetkom,
pričom už v tomto období platila zásada, že neskoršie spísaný testament ruší platnosť
predchádzajúceho.5 Feudálny právny poriadok mestského práva ochraňoval aj práva
detí poručiteľa, ktoré považoval za neopomenuteľných dedičov. K zbaveniu
dedičských oprávnení týchto osôb tak mohlo dôjsť iba pri splnení podmienok
Z pohľadu mestského práva bol v jednotlivých právnych ustanoveniach zaoberajúcich sa dedičským právom závet
označovaný ako Kšaft.
5
ADAMOVÁ, K. LOJEK, A. SCHELLE, K. TAUCHEN, J. Veľké dejiny zemí koruny České Právo. Praha: Paseka,
2015, s.110.
4
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taxatívne stanovených v mestskom práve. Na rozdiel od súčasnej právnej úpravy
Českej republiky, ktorá pozná v §1646 ods.16 zákona č.89/2012Sb. len 4 dôvody
zbavenia dedičskej spôsobilosti poznalo feudálne mestské právo až 14 dôvodov,
prostredníctvom ktorých mohol poručiteľ vydediť svojich neopomenuteľných
dedičov. Rovnaké dôvody pozbavenia dedičskej spôsobilosti, ktoré pozná aj česká
právna úprava boli prevzaté aj do Slovenského občianskeho právneho poriadku
prostredníctvom § 469a ods.1 zákona č. 40/1964Zb..7
Taktiež ako aj v súčasných právnych poriadkoch oboch krajín tak aj v prípade
feudálneho mestského právneho poriadku Českého kráľovstva bolo možné ak
poručiteľ nezanechal závet dediť prostredníctvom zákonných nárokov na dedičstvo.
Štruktúra dedičskej chronológie uplatňujúcej sa v tomto období sa už v tomto období
veľmi neodlišovala od tej ktorú poznáme z našich súkromnoprávnych úprav.
Identicky ako deklaruje súčasná právna úprava boli potencionálny zákonný dediči
horizontálne rozdelený do skupín, pričom v prípade ak boli splnené podmienky
vylučujúce dedenie osôb v niektorej skupine automaticky prechádzal dedičský nárok
na osoby priradené do nasledujúcej skupiny.
V prvom rade podľa feudálneho práva mohli dediť pokrvný príbuzný
v zostupnej línii, pričom až následne v dôsledku ich nemožnosti prichádzali do úvahy
poručiteľovi príbuzný z vedľajšej línie. Významné aj keď z pohľadu našich právnych
poriadkov považované už ako samozrejmosť bolo zrovnoprávnenie dedičských
nárokov synov a dcér, nakoľko tí mali nárok na rovnaký podiel z dedičstva. Zmenu
vo vnímaní dedenia z pohľadu mestského práva tak prinieslo aj v dôsledku
vtedajšieho historického vývoja spoločnosti prijatie Všeobecného občianskeho
zákonníka, ktorý ako súčasť transformácie kontinentálnych právnych poriadkov
19.stor. stanovil štátom vytvárané právne normy na riadenie konkrétnych právnych
odvetví.
1.2.

Postavenie nedielu v štruktúre dedičského práva

Osobitné postavenie v právnom poriadku tohto obdobia zastávalo vlastníctvo
rodového majetku, nedielu. Z povahy inštitútu ako súhrnu vlastníckych oprávnení,
ktorými oplývalo viacero osôb disponujúc pri tom ideálnymi podielmi, na základe
ktorých sa mohli ich majitelia podieľať na spravovaní majetku ako aj užívaní výnosov
z neho bolo potrebné ustanoviť aj samostatný súhrn pravidiel zaoberajúcich sa
prevodom tohto majetku po smrti poručiteľa. V konečnom dôsledku však jednotlivý
vlastníci nedielneho podielu s ním nemohli reálne disponovať čo sa prejavovalo
najmä v nemožnosti ich oddelenia sa od ostatných podielnikov ako aj v prípade výšky
výnosov z nedielu, ktorej ustanovenie pre konkrétneho podielnika bolo výlučne
v kompetenciách hlavy nedielu.

6
7

Zákon č. 89/2012 Sb.
Zákon č. 40/1964 Zb.
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Dedenie preto v prípade úmrtia niektorého z členov nedielneho spoločenstva
pozostávalo iba z rozšírenia podielu zostávajúcich členov, v čom je taktiež badateľný
rozdiel oproti súčasnému právnemu poriadku. V ňom sa totižto ideálne podiely
majetku využívajú iba v prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov, to však
po smrti jedného z nich automaticky zaniká a v zmysle zákonných podmienok
prechádza na dedičov zosnulého, poprípade môže byť prerozdelený aj na základe jeho
testamentu. Takýmto spôsobom preto dochádza aj k oslabeniu vplyvu panovníka
v tejto oblasti nakoľko ten si svoje odúmrtné právo mohol nárokovať iba v prípade
úmrtia posledného člena nedielneho spoločenstva.
Špecifické postavenie zastával nediel taktiež v prípade uzatvorenia sobáša, čím
dochádza k zvýrazneniu jeho ekonomickej funkcie najmä v dôsledku zabránenia
drobeniu pozemkového vlastníctva, ktoré v súčasnej dobe predstavuje značné
problémy najmä v pozemkovom práve Slovenskej republiky8. Feudálne právo totižto
zabraňovalo akémukoľvek drobeniu nedielu, či už v prípade svadby mužského alebo
ženského potomka. V prípade smrti manžela sa jeho vdova mohla rozhodnúť, či
zostane v nedielnom spoločenstve rodiny svojho manžela, alebo sa vráti k svojej
rodine nedielne podiely však v oboch prípadoch zostávajú zachované v správe hlavy
nedielu.
Z hľadiska právnej povahy však môžeme nediel zaradiť do viacerých kategórií.
Vzhľadom na svoje zjavné väzby na rodinných príslušníkov a úpravu
súkromnoprávnych vzťahov medzi nimi je inštitút nedielu neodmysliteľnou súčasťou
rodinného práva, avšak vo svojej podstate upravuje aj vzťah vlastníkov k pôde čím
taktiež patrí medzi vecné práva. Dôležitú úlohu v postavení nedielu v právnom
poriadku feudálneho práva zohrával aj umelý nediel, podstatou ktorého bolo reálne
rozdelenie nedielneho majetku medzi potencionálnych dedičov poručiteľa, pričom
z pohľadu práva ten ostal ucelený. Takéto nakladanie s nedielnym majetkom bolo
zakázané už za vlády Karola IV., pričom vo Vladislavskom zriadení zemskom ako aj
v nasledujúcich právnych predpisoch prijímaných v tomto období dochádza k ich
potvrdzovaniu.
Rovnako ako súčasný právny poriadok tak aj právo vtedajšieho feudálneho
Českého kráľovstva prešlo značný vývojom, čo potvrdzuje už prijatie Štatútov
Konrádových, ktoré deklarovali dedičský nárok žien na majetok poručiteľa.
Prostredníctvom tohto právneho predpisu boli jasne deklarované počiatočné snahy
o oslabenie moci panovníka v oblasti vlastníckych práv a uplatňovaní odúmrtného
páva nakoľko práve prostredníctvom Štatútov Konrádových boli položené základy na
ustálenie sa inštitútu nedielu v neskoršom právnom poriadku krajiny.
Súčasný právny stav v Slovenskej republike deklaruje množstvo pozemkov, ktoré sú charakteristické buď veľkým
množstvom vlastníkov, poprípade jedným vlastníkom disponujúcim malou výmerou svojho pozemku. Ďalším
problémom môže byť vlastníctvo viacerých pozemkov s malými výmerami v jednom katastrálnom území pod správou
jedného vlastníka. O riešenie tohto problému sa pokúšalo už predchádzajúce štátne zriadenie ( 284/1991 Zb.
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech). Problematika pozemkovej rozdrobenosti však ostala aktuálna aj
v súčasnosti, aj napriek prijatiu viacerých právnych predpisov pokúšajúcich sa o jej zmiernenie (180/1995 Z.z.
o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníckych práv k pozemkom, 97/2013 Z.z. o pozemkových
spoločenstvách, 326/2005 Z.z. o lesoch).
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Vzhľadom k svojej špecifickej povahe bolo nedielne právo riadené na základe
samostatne ustanovovaných podmienok, ktorých splnenie podmieňovalo možnosť
jeho udelenia ako aj spravovania. Aj v týchto pravidlách však dochádza najmä
v priebehu 14.stor. k zmenám najmä v dôsledku ich zjemnenia. Jednotlivý nedielny
podielnici preto už neboli povinný hospodáriť na jednom majetku, práve naopak
jednotlivý členovia rodiny v tomto období vo väčšine prípadov obývali samostatné
statky, čo im však nebránilo požívať výsady prameniace z nedielneho majetku.
Taktiež dochádza k zmene vo vnímaní členov nedielu, keďže členmi nedielneho
spoločenstva mohli byť len tri po sebe nasledujúce generácie.
Významným právom uplatňujúcim sa však až v priebehu nasledujúceho
storočia bola aj možnosť nedielneho podielnika z tohto nedielu vystúpiť, pričom
v takomto prípade strácal všetky výhody. Rozhodnutie podielnika bolo sprevádzané
splnením viacerých podmienok a úkonov spojených so súhlasom otca poprípade
najstaršieho člena nedielu, ktorý ustanovoval aj majetok pripadajúci vystupujúcemu
nedielnikovi. Druhým spôsobom vystúpenia zo spoločenstva bolo ustanovenie
určitého nedielneho majetku, z ktorého si odchádzajúci člen mohol vybrať podľa
vlastného uváženia, avšak len do výšky prislúchajúcej jeho podielu. Na disponovanie
s pôdnym majetkom či už v nedielnom alebo individuálnom vlastníctve však bolo
potrebné jeho zapísanie do zemských dosiek, akejsi feudálnej obdoby súčasného
katastra.
Významné rozdiely boli deklarované aj v prípade ručenia za prípadné záväzky
podielnikov v nedielnom spoločenstve, nakoľko v tomto prípade všetci členovia ručili
spoločne a nerozdielne. Prípadné záväzky členov tak zaťažovali nielen majetok
dlžníka ale taktiež aj majetky ostatných členov spoločenstva. Z pohľadu záväzkového
práva tak v prípade dlžôb bolo členstvo v nedieli pomerne výhodné, keďže prípadný
dlh mohol byť vyplatený zo spoločného majetku vlastníkov. Opačná situácia nastáva
v prípade ak bol nedielny vlastník povinný uhradiť dlh svojho spoločníka na úkor
vlastných zdrojov. Na základe takejto právnej úpravy bolo v týchto prípadoch
výhodnejšie zo spoločenstva vystúpiť a tak neniesť zodpovednosť za dlhy svojich
bývalých spoločníkov. Podobnú právnu úpravu môžeme badať aj v súčasných
právnych poriadkoch, avšak v oblasti právnych predpisov obchodného práva v oblasti
ručenia za záväzky spoločníkov v obchodných spoločnostiach.
Na rozdiel od súčasných obchodnoprávnych noriem však bývalému členovi
nedielu aj naďalej náležalo predkúpne právo, ktoré si mohol uplatniť ak by niektorý
zo zostávajúcich členov chcel svoj podiel v spoločenstve predať. Rovnaké právo mal
bývalý nedielnik aj v prípade ak sa zostávajúci členovia nedielu zhodli na potrebe jeho
celého odpredania tretej osobe. Tak ako stanovuje súčasná právna úprava
Občianskeho zákonníka a taktiež aj České občianskoprávne normy, ktoré deklarujú
povinnosť podielových spoluvlastníkov v prípade predaja podielu povinnosť tento
v prvom rade ponúknuť ostatným ostávajúcim členom, feudálna právna úprava túto
povinnosť deklarovala v prípade bývalého člena nedielneho spoločenstva. Retrakt ako
sa predkúpne právo označovalo však bol priznávaný iba mužským potomkom
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z otcovej strany poprípade priamo otcovi či dedovi. Retraktné právo patrilo priamo do
dedičských práv pozostalých odchádzajúceho poručiteľa.
Opomenutie tejto povinnosti zo strany povinnej osoby bolo možné namietať
oprávnenou osobou v premlčacej lehote 3 rokov a 18 týždňov. Nedodržanie
predkúpneho práva v tejto stanovenej lehote oprávnená osoba namietala
prostredníctvom protestu, ktorý sa podával do kancelárie zemských dosiek. Zmenu vo
vnímaní inštitútu nedielu prináša až Obnovené zriadenie zemské, ktoré na rozdiel od
predchádzajúcich právnych predpisov (Maiestas Carolina, Rád práva zemského)
inštitút nedielu výslovne zakazuje. V porovnaní s okolitými krajinami tak dochádza
k zániku nedielneho práva pomerne v skorom období, keďže na našom území sa
s nedielom stretávame ešte v priebehu 19.st.
2

POSTAVENIE
DEDIČSKÝCH
UHORSKÉHO PRÁVA

PRÁV

Z POHĽADU

Rovnako ako v prípade Českého kráľovstva aj na území Uhorska môžeme na
dedenie nazerať z viacerých uhlov pohľadu. Základným kameňom dedičskoprávnych
oprávnení bolo dedenie riadiace sa na základe zákonných ustanovení, prípadne
v Uhorsku značne rozšíreného obyčajového práva. Postupným vývojom sa však aj na
tomto území vytvorili jednotlivé dedičské triedy oprávnených dedičov zo zákona.
Uhorský právny poriadok preto rozoznával 5 dedičských tried, pričom na poslednom
mieste pripadol majetok zosnulého do správy štátu.9
Zákonné dedenie sa však v prípade uhorského práva využívalo iba
v zriedkavých prípadoch, za podmienky neplatnosti testamentu, poprípade ak
prípadný poručiteľ pred svojou smrťou závet nespísal. Zákonné dedenie preto bolo
vnímané len ako akási posledná inštancia, v prípadoch kedy dedenie prostredníctvom
závetu nebolo možné. Takáto právna úprava nástupu zákonného dedenia na úkor
závetného je upravená aj v našom právnom poriadku v §461 ods.2 zákona č.
40/1964Zb. V súčasnosti je však v našom právnom poriadku zakotvená aj kombinácia
zákonného a závetného dedenia, kedy je prechod časti majetku poručiteľa upravený
prostredníctvom závetu, avšak zvyšok majetku je následne dedený na základe
zákonných ustanovení. Týmto spôsobom sa postupuje aj v prípade neplatnosti závetu
len z časti.
Prostredníctvom zákonného dedenia bolo možné nadobudnúť majetok aj
v prípadoch, ak poručiteľ nedisponoval dedeným majetkom, rovnako ako aj
v prípadoch keď závet nebol platný. Takáto úprava dedičských práv sa na našom
území rozvinula najmä z dôvodu neplatnosti zásady: nemo pro parte testatus, pro parte
interstatus decedere potest.10

Dedičské triedy uhorského práva: 1. dedenie potomkov, 2. dedenie predkov, 3. dedenie pobočných príbuzných, 4.
dedenie manželky, 5. dedenie štátu.
10
LUBY, Š., Dejiny súkromného práva na Slovensku. Bratislava: Iura Edition, 2002.
9
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V uhorskom právnom poriadku sa teda uprednostňovalo dedenie na základe
právneho úkonu nazvaného posledný poriadok. Tento právny úkon, prostredníctvom
ktorého poručiteľ mohol svojvoľne disponovať so svojím nadobudnutým majetkom
sa v uhorskom právnom poriadku začína udomácňovať už od čias vlády kráľa Štefana.
K rozvoju dedenia na základe posledného poriadku vo významnej miere prispel
rozvoj individuálneho vlastníctva na našom území. Sloboda disponovania so svojím
majetkom pre prípad smrti bola šľachte deklarovaná už v Zlatej bule, pričom toto
právo bolo v nasledujúcich zákonoch viackrát potvrdené. Slobodné nakladanie so
svojím majetkom pre prípad smrti bolo podmienené neexistenciou zákonných
potomkov, ktorý by boli oprávnený nadobudnúť predmet dedičstva.
Samotná úprava prenechania majetku svojvoľnej osobe bola v prípade
podrobností ponechaná úprave obyčajových právnych noriem. Takéto ponímanie však
so sebou nieslo aj viacero komplikácií, keďže právne obyčaje sa v jednotlivých
častiach krajiny mohli odlišovať. V sporových otázkach sa preto na našom území
často stretávame s používaním rímsko-právnej či kánonickej úpravy, keďže oficiálne
uhorské právo sa touto otázkou v prvopočiatkoch vo väčšej miere nezaoberalo.
Existencia viacerých právnych predpisov, prostredníctvom ktorých bolo možné
spravovať dedičskoprávne vzťahy, so sebou niesli aj značnú právnu neistotu
prekonanú až v priebehu 18.stor.
Oproti súčasnému právnemu poriadku bolo v stredovekom Uhorsku možné na
prechod majetku, okrem závetu či dedičskej zmluvy, využívať aj kodicil. Následný
vývoj právnej situácie však dospel k značnému priblíženiu kodicilu a testamentu.
Význam tohto inštitútu preto postupne upadá aj z dôvodu, že prostredníctvom
kodicilu bolo možné disponovať iba určitou časťou majetku poručiteľa. Z povahy
tohto inštitútu bolo možné ako výhodu považovať jeho použiteľnosť aj v prípadoch
ak klasický testament nebol platný. Platnosť kodicilu sa totižto odvádzala od splnenia
podmienok ustanovených pre jeho platnosť.
Tak ako aj súčasný právny poriadok aj uhorské právo ustanovovalo na platnosť
závetu určité obsahové či formálne náležitosti, ktorých nesplnenie malo za následok
neplatnosť právneho úkonu a teda nástup dedenia podľa zákonných tried. Z hľadiska
formálnych náležitostí preto uhorské právo poznalo viacero druhov testamentov
odvíjajúcich sa od stavovskej príslušnosti poručiteľa,11 či podľa zachovania
základných foriem. Okrem spoločných náležitostí uplatňujúcich sa pri všetkých
druhoch testamentu sa na území Uhorska vyvinulo viacero odlišností špecifikujúcich
jednotlivé druhy testamentov.
Z pohľadu pravidelnosti zachovania základných foriem sa v Uhorskom práve
udomácnili dva druhy závetov a to závet riadny a privilegovaný. Tie sa od seba
odlišovali splnením viacerých podmienok platnosti. Súkromný šľachtický testament
11
Vtedajšie usporiadanie spoločnosti a jej rozčlenenie na stavy, z ktorých každý stav oplýval odlišnými právami
a povinnosťami sa premietalo aj do usporiadania závetných práv a povinností. Z pohľadu stavovskej príslušnosti preto
každá vrstva obyvateľstva, či už šľachtici, mešťania alebo poddaný sa pri spísaní závetu museli riadiť osobitnými
právnymi postupmi a spĺňať aj viaceré odlišné formálne alebo obsahové náležitosti.
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patriaci do hierarchickej štruktúry riadnych testamentom pre svoju platnosť vyžadoval
podpis poručiteľa podložený jeho pečaťou. Pri jeho spísaní muselo byť prítomných
minimálne päť svedkov pochádzajúcich zo šľachtického stavu, poprípade stavu
kladeného mu na roveň. V stredoveku rovnako ako aj v súčasnosti bolo možné spísať
závet aj osobe negramotnej. V tomto období však musela oplývať šľachtickou
príslušnosťou. Uhorské právo v týchto prípadoch prikazovalo poručiteľovi, aby
k spísaniu závetu prizval aj šiesteho svedka, ktorý svojím podpisom a priložením
vlastnej pečate k pečati poručiteľa osvedčil tento prejav vôle.
Dedičské práva sa v období Uhorského kráľovstva spravovalo predovšetkým
obyčajovými právnymi normami, tie pripúšťali vytvorenie testamentu aj v ústnej
podobe. Rovnako ako písomný aj ústny prejav vôle sa však musel spravovať splnením
rôznych podmienok. Významnú úlohu zohrávalo ústne prejavenie vôle zosnulého
najmä v prípadoch, kedy sa poručiteľ pokúsil spísať riadny testament, avšak na
uznanie jeho platnosti neboli splnené všetky potrebné náležitosti. Ak však svedkovia
prítomný pri spísaní závetu relevantným spôsobom preukázali vôľu zosnulého, bolo
možné aj takýto testament uznať ako ústny, z čoho dôsledku sa pozostalí museli riadiť
jeho ustanoveniami.
Druhým, nie menej využívaným riadnym testamentom tohto obdobia bol
Verejný šľachtický testament, rovnako spravujúci sa značným množstvom
formálnych ako aj obsahových náležitostí. Prejavenie poslednej vôle poručiteľa týmto
spôsobom bolo späté s vierohodným miestom, poprípade osobou. Tej sa následne
spísaná posledná vôľa odovzdávala, prípadne ju bolo možné prejaviť priamo na
mieste prostredníctvom jej zaznamenania do protokolu. Ten sa následne ukladal do
archívu, pričom o každom takomto uložení závetu bol príslušnej osobe vystavený
doklad. Súčasná právna úprava taktiež pozná Notársky centrálny register závetov,
evidencia posledných vôli je však v našom právnom poriadku vnímaná iba na
dobrovoľnej báze občanov.
A.

DEDENIE V MESTSKOM PRÁVE UHORSKÉHO
KRÁĽOVSTVA

Tak ako aj v ostatných krajinách Európskeho kontinentu aj v Uhorskom
kráľovstve sa v priebehu niekoľkých storočí začínajú formovať stredoveké mestá,
vytvárajúce si vlastné právne poriadky, odvíjajúce sa prevažne od ustanovujúcich
privilégií. Prostredníctvom týchto privilégií preto postupne dochádza aj k úprave
dedičských oprávnení mešťanov na podklade súkromnoprávnych vzťahov. Mestské
dedičské právo, ako aj ostatné právne odvetvia preto bolo v značnej miere ovplyvnené
právnym poriadkom územia, z ktorého pochádzali jeho potencionálny obyvatelia.
Mešťania usídľujúci sa na konkrétnom území si ponechávali zásady prechodu svojho
majetku pre prípad smrti, pričom tie im boli následne prostredníctvom štatútov aj
právne potvrdené.
Dedenie v mestskom práve sa spočiatku riadilo len zákonnými ustanoveniami.
Samovoľné prejavenie vôle poručiteľa pre prípad jeho smrti prostredníctvom závetu
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bolo do právneho poriadku miest zavedené až v neskoršom období. Odlišný vývoj
mestského dedičského práva je badateľný aj v prípade ustanovení právnych
predpisov. Na rozdiel od dedičského práva uplatňujúceho sa na celom území Uhorska
spravovaného právnou obyčajou v mestskom systéme práva dochádza k jeho aspoň
čiastočnému kodifikovaniu prostredníctvom Tavernikálnych článkov. Tie však platili
iba vo vybraných uhorských mestách, ktoré sa podieľali na ich spísaní.12 V ostatných
mestách sa dedičské právo aj naďalej spravovalo privilégiami, štatútmi, poprípade aj
súdnou praxou toho ktorého mesta, čo zaručovalo značnú nejednotnosť právneho
poriadku na celom území Uhorska.
Aj napriek pomerne samostatnému vývoju dedenia ovplyvnenému prevažne
vtedajšou geopolitickou situáciou v krajine, môžeme v súčasnosti badať v právnych
poriadkoch jednotlivých miest určité spoločné znaky. V mestských právnych
poriadkoch jednotlivých miest preto nachádzame znaky zákonného dedenia
členeného do jednotlivých tried. V prvom rade prechádzal majetok poručiteľa na
neopomenuteľných dedičov, pričom na rozdiel od súčasnej právnej úpravy sa za
neopomenuteľného dediča v uhorskom práve považovala aj manželka poručiteľa. Až
následne preto prichádzali do úvahy aj ostatný rodinný príslušníci, avšak či už v prvej
alebo druhej dedičskej skupine uhorské právo nerozlišovalo medzi mužom a ženou, tí
disponovali rovnakými dedičskými právami.
V mestskom práve sú už v tomto období badateľné náznaky vývinu inštitútu
bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Manželia totižto mali dedičský nárok na
majetok, ktorý spoločne nadobudli počas trvania manželstva. Rovnako vznikol nárok
na rozdelenie majetku do manželstva vneseného, ktorý bol taktiež považovaný za
súčasť spoločného majetku manželov. V prípade ak z manželstva po zosnulom
pochádzali plnoleté deti, tie si mohli uplatniť svoje dedičské nároky a žiadať
rozdelenie majetku poručiteľa. Každé mesto si však vo svojich právnych poriadkoch
špecifikovalo na aký podiel z majetku má oprávnená osoba nárok. Ak však poručiteľ
po svojej smrti nezanechal oprávnených dedičov ani svoju vôľu neprejavil
prostredníctvom posledného poriadku, majetok ktorý predtým vlastnil pripadol na
základe odúmrtného práva mestu. Štát, ktorý nadobúda takýto majetok aj na základe
súčasnej právnej úpravy, deklaruje svoje práva na úkor miest až prostredníctvom
patentu z r.1852.
Feudálne mestské právo však vo svojich právnych štruktúrach poznalo aj
testamentárne dedenie. Na jeho uplatnenie však bolo potrebné aby občan mesta bol
oprávnený disponovať testovacím právom. Osoba disponujúca týmto právo pri jeho
výkone musela dbať predovšetkým na konkrétny právny poriadok svojho mesta,
nakoľko to si na jeho aplikáciu mohlo klásť viaceré podmienky či obmedzenia.13

Budín, Pešť, Bratislava, Košice, Prešov.
Obmedzenia ustanovené v konkrétnych mestských právnych poriadkoch sa vo väčšine prípadov týkali druhu,
množstva majetku, ktorý bolo možné dediť prostredníctvom testamentu. Druhú skupinu obmedzení tvoril okruh osôb,
ktorým bolo možné majetok týmto spôsobom prenechať, pričom poručiteľ za žiadnych okolností nemohol pri
spisovaní závetu poškodiť práva neopomenuteľných dedičov, či veriteľov.
12
13
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Rovnako ako aj zákonné dedenie aj mestské právo poznalo verejnú a súkromnú
podobu testamentu. Na rozdiel od Uhorského práva, kedy sa verejný testament
zriaďoval pred vierohodným miestom v mestskom práve bolo potrebné ho spísať
poprípade svoju vôľu prejaviť ústne pred mestskou radou. Tá mohla pre tieto účely
delegovať dvoch svojich členov a notára, ktorý následne po vykonaní všetkých
potrebných úkonov uschovali testament do mestského archívu. V písomnej podobe
však bolo možné vyhotoviť aj súkromný testament. Jeho spísanie museli dosvedčiť
piati svedkovia, pričom poručiteľ mal povinnosť po jeho dopísaní jasne a zreteľne
vyhlásiť, že v takto spísanom dokumente je prejavená jeho posledná vôľa pre prípad
jeho smrti.
3

PRÁVNA OCHRANA DEDIČSKÝCH PRÁV FEUDÁLNEHO
PRÁVA

Tak ako aj súčasný právny poriadok aj feudálne právo vo svojich štruktúrach
poznalo pomerne rozvetvenú súdnu sústavu, na čele ktorej bol za najdôležitejší
považovaný zemský súd. Ten si svoje výsostné postavenie udržal až do r.1783.14
Pomerne pevná organizačná štruktúra súdnej sústavy Českého kráľovstva sa začína
objavovať už v priebehu 13.stor., pričom za počiatky súdneho zriadenia môžeme
považovať prvotné zhromaždenia panovníkových poradcov.15 Z členov kráľovho
poradného orgánu došlo následne k vývinu snemovej rady podieľajúcej sa na tvorbe
a prijímaní právnych predpisov postupne ovplyvňujúcich všetky oblasti súkromného
ako aj verejného života krajiny. Rovnako sa však začína formovať aj súdna moc
v podobe dvorských súdov.
V tomto období však ešte nepoznáme pozíciu predsedu súdu tak ako je vnímaná
prostredníctvom súčasných právnych predpisov, nakoľko na čele súdneho zoskupenia
stál panovník. Ten bol oprávnený rozhodovať o všetkých sporových veciach, ktoré sa
vyskytli, avšak vo väčšine prípadov túto svoju právomoc preniesol na snemový súd
pozostávajúci zo zboru vybraných šľachticov. Týmto činom panovníka tak dochádza
k postupnej kryštalizácii dvorského súdu, ktorého právomoci a kompetencie sa
následne špecifikovali na spory týkajúce sa odúmrtných a lénnych práv.
Šľachtické spory týkajúce sa ich slobodných statkov boli následne riešené
a rozhodované prostredníctvom zemského súdu. Zemský súd bol charakteristický
predovšetkým možnosťou feudálnych príslušníkov zúčastniť sa na rozhodovaní
súdnych sporov. Upevnením svojho postavenia na tomto súde následne získavajú aj
rozhodovaciu právomoc práve na úkor panovníka. Vzrastom šľachtických oprávnení
a postupným získavaním privilégií nielen v súdnej oblasti sa Zemský súd stáva
šľachtickým orgánom slúžiacim ako prostriedok odporu privilegovaných vrstiev
obyvateľstva na úkor panovníka.

STARÝ,M., Přední klenot zemský – Větsí zemský soud království českého v době rudolfínské. Praha: Auditorium,
2014.
15
NOVOTNÝ, R., Úloha zemského soudu pro formování panského stavu. In: NODL, M., WIHODA, M. (eds.).,
Šlechta, moc a reprezentace ve středověku. Praha: Filosofia, 2007, s.241-250.
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Členenie tohto významného inštitútu podieľajúceho sa na rozhodovaní súdnych
sporov a tým aj na zachovaní verejného poriadku v spoločnosti pokračovalo aj
v nasledujúcom období, kedy sa rozčlenil na dva tribunály, z ktorých každý sa
zaoberal vlastním spektrom súdnej agendy. Významné z hľadiska rozhodovacej
činnosti oboch týchto tribunálov bola možnosť jeho zasadania. Na rozdiel od
súčasného stavu a štruktúry súdnej sústavy mohol zemský súd zasadať štyri krát ročne
v presne vymedzenom časovom období v roku. Zmenu prinieslo až rozhodnutie
snemu, ktorý sa r.1543 uzniesol na obmedzení súdnych zasadnutí iba trikrát ročne.
Snemové rozhodnutie taktiež stanovovalo dobu trvania jednotlivých zasadnutí. Spory
predložené na súde tak museli byť rozhodnuté v rozmedzí do dvoch týždňov, čim
dochádza aj k značnému zamedzeniu v dnešnej dobe typických súdnych prieťahov.
Osobitným spôsobom boli upravené aj spory týkajúce sa vdovských a sirotských
záležitostí, na ktoré boli vyhradené ešte ďalšie štyri dni po skončení obdobia na
rozhodnutie ostatných sporov.
Rozčlenenie zemského súdu malo za následok prenesenie právomocí v oblasti
riešenia dedičských sporov na Väčší zemský súd, na čele ktorého stál panovník,
pričom ten svoje právomoci vo väčšine prípadov prenášal na najvyššieho purkrabího.
O prípadných sporoch tak následne rozhodovalo kolégium poverených najvyšších
úradníkov. Okrem dedičských sporov sa však súdne kolégium mohlo zaoberať aj
niektorými záležitosťami v súčasnosti zaraďovanými medzi skutkové podstaty
trestného práva (napr. lúpež v súčasnosti zaradená do Druhej hlavy prvého oddielu
zákona č. 300/2005Z.z. v §188). Z hľadiska rozhodovacej právomoci tak v tomto
období ešte nebolo možné jednotlivé súdy rozčleniť na trestné a civilné tak ako tomu
je dnes. Zemský súd rozlišoval aj hodnotu majetkových sporov, ktoré mohol
rozhodovať, pričom bez ohľadu na výšku prejednávaného problému z právomoci
zemských súdov boli vylúčené spory týkajúce sa slobodných statkov.16
Majetkovými a teda aj dedičskými spormi s nižšou hodnotou ako je 100 kôp
grošov sa následne zaoberal Menší zemský súd. Jemu tiež prislúchali spory týkajúce
sa cti či úteku poddaných. Dvakrát ročne taktiež rozhodoval o sporoch týkajúcich sa
škodových udalostí, pričom mal taktiež vyčlenené aj dni na rozhodovanie sirotských
sporov. Vývojom právnych predpisov prijímaných aj prostredníctvom stavovského
snemu však postupne dochádza k okliešteniu jeho právomocí najmä v exekučnej
oblasti a tým aj k jeho následnému zrušeniu.
Vzrastajúca moc šľachty vyústila v prijatie dekrétu stavovského snemu
obmedzujúceho disponovanie panovníka so svojím majetkom. Na tento účet preto boli
zriadené intabulačné komisie, poverené revidovaním majetkových zmlúv. Šľachtické
rozsudky vydávané v týchto prípadoch boli následne potvrdzované ako deskové
zápisy, čo podľa súdnych nálezov tej doby prispelo aj k vydaniu Vladislavovho
zákonníka zemského ako súpisu zemského práva tej doby. Snahy Habsburgovcov
o oslabenie šľachtického postavenia na tomto súde skončili neúspechom a zo
Zemského súdu zastávajúceho významné postavenie v súdnej sústave vtedajšieho
16

MALÝ, K. a kol., Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 4.vyd. Praha: Leges, 2010, s.80.
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Českého kráľovstva sa stáva šľachtickým inštitútom, nakoľko bez jej súhlasu nebolo
možné prejednávať a rozhodovať spory patriace do jeho právomoci.17 Aj napriek tomu
mal panovník na rozdiel od územia Sliezka či Moravy na zasadnutiach Zemského
súdu v Čechách svoje miesto. Kráľ tak aj v prípade najväčšieho šľachtického vplyvu
ostával paradoxne na jeho čele, pričom v prípade vyhlasovania prijatých rozhodnutí
tie sa vyhlasovali v mene pánov a vladykov oprávnených na sneme rozhodovať.
Obmedzenie právomocí panovníka týkajúce sa Zemského súdu sa prejavili aj
v prípade menovania prísediacich, ktorí sa síce do svojej funkcie dostávali na základe
menovacieho dekrétu od panovníka, avšak tieto dekréty boli vydané až po ich
predchádzajúcom odporúčaní šľachtou. Suverénne postavenie Zemského súdu bolo
následne zrušené najmä v dôsledku toho, že proti rozhodnutiam sporov, ktoré bolo
možné prerokúvať bolo možné podať odvolanie a tým už tieto rozhodnutia
nenadobúdali konečné rozhodnutie.
A.

OCHRANA DEDIČSKÝCH PRÁV PROSTREDNÍCTVOM
MESTSKÝCH SÚDOV ČESKÉHO KRÁĽOVSTVA

Ochranou základných práv týkajúcich sa dedičských oprávnení sa vzhľadom na
právnu úpravu obsiahnutú v právnych poriadkoch miest zaoberal aj mestský súd. Ten
zastával významné postavenie v právnej štruktúre mestských inštitúcií. Aj napriek
vlastnému právnemu poriadku uplatňujúcemu sa na území jednotlivých miest mestské
zastupiteľstvo samo nemohlo vytvárať predpisy, na základe ktorých alebo
prostredníctvom ktorých by súdy mohli konať v sporových veciach. Zakladateľ
mesta, či už to bol panovník alebo šľachtici disponovali rozhodovacou právomocou,
tú však vo väčšine prípadov prenášali na súdne orgány. Rozsah týchto právomocí však
aj naďalej ostával na ľubovôli nositeľov práv, teda zakladateľoch.
Z hľadiska právnej úpravy je badateľná najmä v prvopočiatkoch mestského
práva značná nejednotnosť právnych poriadkov jednotlivých miest, ku ktorej
ustáleniu a teda aj zjednoteniu dochádza až v priebehu 16.stor. Na rozdiel od
súčasného právneho stavu, kde v našom ako aj v českom právnom poriadku poznáme
jeden právny systém následne špecializujúci sa na konkrétne právne odvetvia
stredoveké mestské právo poznalo z pohľadu mestských práv viaceré smery
pôsobenia. Nejednotnosť právnych smerov rozvíjajúcich sa na podklade
mandenburského ako aj saského práva zohrávalo významnú úlohu z hľadiska
rozhodovania súdnych sporov, nie len v oblasti súkromného práva.
Jednotlivé mestá preto boli spravované prostredníctvom vlastných právnych
predpisov ovplyvnených v značnej miere vtedajšou hospodárskou ako aj
ekonomickou vôľou jeho zakladateľa, poprípade členov mestskej rady. Mestské súdy
preto prípadné spory prejednávali na základe právnych predpisov prispôsobených
geomorfologickým ako aj sociologickým aspektom vplývajúcim na život
stredovekých miest na tom ktorom území. Tieto všetky faktory následne v značnej
miere vplývali aj na formovanie a následnú realizáciu súdnych orgánov na území
17

BURDOVÁ, P., Desky zemské 1541-1869. Praha: Státní ústřední archív, 1990, s.5.
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mesta. Nesmieme pri tom zabúdať ani na súkromnoprávne združenia cechových
remeselníkov vytvárajúcich si vlastné právne poriadky, ktoré síce z pohľadu
mestského práva nepožívali ochranu aj napriek tomu museli byť dodržiavané
príslušníkmi jednotlivých cechov. Prípadné spory, týkajúce sa člena takéhoto
zoskupenia preto museli byť prerokúvané v prvom rade na samostatnom cechovom
súde zaoberajúcom sa sporovou agendou porušenia cechového práva.
Významnú úlohu z hľadiska feudálneho práva zohrával sudca požívajúci
privilégiá a výsady prislúchajúce svojmu postaveniu. Na druhej strane mu prináležali
aj významné povinnosti nie len z hľadiska rozhodovania súdnych sporov. Významná
bola napríklad jeho povinnosť vystupovať pred začatím súdneho sporu tak, aby svojím
konaním neposkytol sporovým stranám radu, poprípade inú pomoc, ktorá by
v konečnom dôsledku mohla mať za následok zmarenie súdneho konania. Porušením
svojich povinností sa sudca rovnako ako aj v súčasnosti vystavoval riziku straty
svojho úradu.18 Naproti tomu v prípade obzvlášť závažného porušenia povinností
mohol byť sudcovi uložený aj trest smrti. Beztrestnosť bola stanovená len v prípade
sudcových nesprávnych alebo neúplných rozhodnutí. Vtedajšie trestnoprávne
ustanovenia preto poznali aj trestný čin urážky sudcu, za ktorý boli udeľované v tej
dobe typické pomerne brutálne tresty vo väčšine prípadov končiace smrťou páchateľa.
Už v mestskom práve sa však začína objavovať viacinštančnosť súdneho
konania, keďže mesto nižšieho stupňa mohlo požiadať o pomoc v rozhodovaní sporu
mesto vyššieho práva poprípade na neho delegovať rozhodovaciu právomoc v tomto
spore. V prípade ak bol spor rozhodnutý prostredníctvom vyššieho práva boli tieto
rozhodnutia väčšinou konečné nakoľko odvolanie bolo možné iba k panovníkovi.
Neúspešná strana sporu mohla žiadať o revíziu rozhodnutia v lehote 10 dní. Tu je
badateľný rozdiel aj v prípade nášho právneho poriadku, ktorý v §362CSP jasne
stanovuje odvolaciu lehotu v rozmedzí 15 dní. Posun v právnom vnímaní odvolania
je jasne badateľný aj v prípade jeho účinkov, ktoré sa diametrálne líšia od feudálnych
noriem, ktoré nepripúšťali odkladný účinok včas podaného odvolania.19
Zmenu prinieslo až 16.stor., kedy bola možnosť odvolania presunutá do
právomoci apelačného súdu. Podanie odvolania na apelačný súd malo následne oproti
predošlému vnímaniu odvolania aj odkladný účinok. Ten bol platný iba po dobu
štyroch týždňov od právoplatného podania odvolania. Na čele mestského súdu stál
richtár, ten bol oprávnený aj samostatne rozhodovať súdne spory v prípade ich nižšej
závažnosti. Závažnejšie právne problémy riešil richtár spoločne so zborom konšelov,
ktorý mu pri rozhodovaní pomáhali. Členovia z rozhodovacieho senátu sa v závislosti
od ustanoveného funkčného obdobia obmieňali a to v rozmedzí jedného až troch
mesiacov.

18
ADAMOVÁ, K., LOJEK, A., SCHELLE, K., TAUCHEN, J., Velké dějiny zemí koruny české Právo. Praha: Paseka,
2017, s.198.
19
§367 ods.1 zákona č. 160/2015 Z.z. Ak podá ten, kto je na to oprávnený, včas odvolanie, nenadobúda rozhodnutie
právoplatnosť, dokiaľ o odvolaní právoplatne nerozhodne odvolací súd
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Počiatky historického vývoja mestského súdnictva však siahali do skoršieho
obdobia, pričom za jej vznik vďačíme arbitrážnemu riešeniu sporov, ktorá sa
v súčasnosti využíva v prípade medzinárodnej arbitráže v obchodnoprávnych
sporových záležitostiach. V stredovekom mestskom práve bola však táto inštitúcia
prevažne vnímaná ako akási alternatíva pre mestských občanov, ktorý sa týmto
spôsobom pokúšali o vynaloženie nižších súdnych nákladov na dosiahnutie svojho
cieľa. Kráľovské súdnictvo na čele s kráľovským richtárom totižto predstavovalo
pomerne nákladný spôsob dosiahnutia svojho práva, ktoré si väčšina obyvateľstva
nemohlo dovoliť.
Podanie žaloby malo za následok začatie súdneho konania. Žalovaná strana
však nebola s obsahom žaloby oboznámená, keďže sa s ňou mohla oboznámiť iba so
súhlasom žalobcu. V prípade ak sa žalovaný v stanovenom termíne na súd nedostavil,
pričom neposkytol primerané ospravedlnenie malo takéto jeho konanie za následok
vydanie kontumačného rozhodnutia v prospech žalobcu. Vítaná bola na spore aj
prítomnosť verejnosti, na ktorej účasť bola vyhradená osobitná časť súdnej miestnosti.
Konanie pred mestským súdom však spočiatku prebiehalo iba v ústnej podobe.
Písomné zaznamenávanie sa stávalo pravidlom až v priebehu 16.stor., kedy bola pre
tento účel zriadená aj osobitná funkcia pisára. Tomu bolo následne v súdnej sieni
vyčlenené aj samostatné miesto. Postupným vývojom súdneho konania nastáva aj
zmena v prípade podávania žalôb.
Tie boli v neskoršom období na súde prednášané prostredníctvom
profesionálnych advokátov. Po prednesení žaloby bol daný priestor sporový stranám,
tie sa mohli ku sporu vyjadriť poprípade predniesť vlastné pripomienky
k prejednávané veci. Následné vynesenie ortieľu ešte neznamenalo konečný rozsudok
v prejednávanom spore. Súd sa v tomto prípade len ustanovoval stranu sporu, ktorá je
oprávnená v priebehu nasledujúceho konania viesť dokazovanie. Okrem tradičných
dôkazných prostriedkov ako výpovede svedkov bolo možné v prípade vyzvania
súdom prijať aj prísahu na podporu svojho tvrdenia. Vynesenie rozsudku tak bolo
možné až následne po ukončení dokazovania.
Rovnako ako aj v súčasnom právnom poriadku bolo možné v prípade
dobrovoľného nevykonania rozsudku si jeho výkon vynútiť. To sa následne konalo
prostredníctvom samostatného exekučného konania. V prvopočiatkoch súdnych
konaní však bolo možné si výkon právoplatného rozhodnutia vynútiť aj svojpomocne,
čo bolo zakázané už v priebehu 14.stor. Stredoveký právny poriadok pritom poznal
dva druhy výkonu exekúcie a to exekúciu osobnú, vykonávanú predovšetkým
prostredníctvom väzení pre dlžníkov a taktiež exekúciu vecnú, vykonávaná na
majetku povinnej osoby. Exekúciu či už majetkovú alebo osobnú pritom bolo možné
vykonať už pred vynesením právoplatného rozsudku. Takéto riešenie sporu bolo
možné uplatniť ak bolo podozrenie z insolventnosti potencionálneho dlžníka či
dlžníka, u ktorého sa predpokladá, že sa vynesenia rozsudku nedožije. Týmto
spôsobom bolo možné zabrániť nemožnosti vymoženia plnenia v prípade prechodu
majetku na poručiteľových dedičov.
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B.

SÚDNA OCHRANA V UHORSKOM KRÁĽOVSTVE

Tak ako aj v okolitých krajinách aj na území uhorského kráľovstva sa postupne
vyvíjala pomerne rozvetvená sústava kráľovských súdov, zaoberajúca sa riešením
prípadných sporov. K rozvetvenosti súdnej sústavy pomerne významným spôsobom
prispela skutočnosť, že každý zo stavov, nakoľko sa riadili vlastnou právnou úpravou,
mal na riešenie sporov ustanovený samostatný súdny orgán. Samotný príslušníci
stavov medzi sebou vyvolávali časté roztržky, s ktorými sa následne museli
vysporiadať ustanovené súdne inštitúcie. Neopomenuteľnou súčasťou súdnych
konaní preto boli už v tomto období spory o právomoc a príslušnosť jednotlivých
súdov na prejednanie veci.
Prípadné spory vyplývajúce z obyčajového práva Uhorského kráľovstva boli
rozhodované prostredníctvom župných súdnych stolíc. Zemepanský súd zasadal
povinne každé dva týždne, pričom termín zasadnutia župného súdu bol verejnosti
vopred oznámený. Občianskoprávnou agendou a teda aj spormi v oblasti dedenia bol
poverený ako predseda súdu podžupan. Ten mal pri výkone svojej funkcie pomocný
aparát, zložený zo slúžnych a prísediacich. Z hľadiska osobných právomocí tak župné
súdy mohli rozhodovať šľachtické spory o majetok nachádzajúci sa na území župy.
Rozsudky vynesené týmto súdnym orgánom boli následne postúpené kráľovskej kúrii
na ich potvrdenie. Čl. 7 tretej časti Tripartita, ktoré sa využívalo ako súpis
obyčajového práva však ustanovoval aj viacero výnimiek, týkajúcich sa
predovšetkým zaplatenia súdnych poplatkov. Takéto navrátenie veci pred župný súd
bolo odôvodňované možným poškodením sudcov rozhodujúcich spory na prvej
inštancii, v prípade nevyplatenia potrebných podĺžností. Z milosti panovníka však
mohlo byť aj právoplatné rozhodnutie súdu zrušené a následne nariadená obnova
konania.
Osobitné postavenie z hľadiska súdneho systému mali mešťania, ktorý síce na
území svojho mesta boli vnímaný ako šľachtici, avšak z pohľadu ostatných práv im
toto postavenie nemôžeme priznať. Z toho dôvodu nebolo možné uskutočniť ani
mešťanovo svedectvo mimo územia ich mesta. Každé kráľovské mesto preto malo pre
svojich občanov zriadený mestský súd, oprávnený riešiť a rozhodovať ich prípadné
spory.
Predsedom mestského súdu sa stal richtár, pričom spoločne so sudcami
súdnych okresov mal oprávnenie rozhodovať tak trestnoprávne ako aj
súkromnoprávne spory. Výnimku tvorila len sporová agenda spadajúca do
rozhodovacej právomoci cirkevných súdov. Ak však hodnota dedičstva nepresiahla
40 zlatých mohol byť tento spor postúpený na rozhodnutie osobitnému sudcovi pre
menšie peňažné pohľadávky, ktorý pôsobil vo väčších mestách.
Mestské súdy sa primárne pri svojej rozhodovacej činnosti opierali o právne
predpisy ustanovené na území konkrétneho mesta. Aj tu sa však mohli vyskytnúť
prípady, kedy mestské právo konkrétnu situáciu neupravovalo. V takomto prípade
boli sudcovia nútený pri svojom rozhodovaní využiť krajinské obyčajové právo.
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Následný vývoj v priebehu 15.stor. ukazuje zmenu vo vnímaní súdnych rozhodnutí,
keďže potencionálnym sekundárnym právnym poriadkom, na ktorý sa sudcovia mohli
v prípade potreby odvolať sa stáva právny poriadok materského mesta. Takéto
vnímanie práva prinieslo väčšiu rozdrobenosť právnej úpravy, keďže materské mestá,
ktorých súdy boli vnímané aj ako odvolacie, sa vo väčšine prípadov nenachádzali ani
na území Uhorského kráľovstva a tým nereflektovali geopolitickú situáciu v krajine.
Osobitne boli vnímané aj súdne spory týkajúce sa závetov, ktoré v tomto období
spadali do súdnej právomoci cirkevných súdov. Dôležitý zlom vo vnímaní cirkevného
súdnictva nastáva v priebehu 15.stor., kedy sa zo strany panovníka začínajú ozývať
hlasy na obmedzenie moci cirkvi, v čoho dôsledku dochádza aj k pozastaveniu
rozhodovania v niektorých súdnych sporoch týkajúcich sa vlastníckych práv,
prevažne v prípade nehnuteľností. Prostredníctvom kráľovských nariadení preto bola
súdna právomoc cirkevných súdov obmedzená, keďže ich rozhodovacia činnosť
mohla byť spochybnená v dôsledku čoho mohlo dôjsť aj k celkovému vyňatiu
prejednávaného sporu z ich právomoci. Postupom času sa panovníkovi aj s prispením
miest podarilo oklieštiť súdne právomoci cirkvi, keďže tá mohla prípadné spory
rozhodovať len s predchádzajúcim súhlasom magistrátu, ktorý ho na rozhodnutie
delegoval.20
ZÁVER
Stredoveký právny poriadok, predovšetkým v období stavovskej monarchie
ovplyvňovala v značnej miere vôľa šľachty. Nástrojom šľachty voči panovníkovi sa
následne stáva stavovský snem, považovaného za jeden z najvýznamnejších
zákonodarných orgánov. Prostredníctvom stavovského snemu tak mohli
predstavitelia stavov, avšak predovšetkým šľachty presadzovať vlastné záujmy
prijímaním zákonov vo všetkých oblastiach právneho poriadku. Z hľadiska vývoja
vtedajšej situácie je zjavné, že toto svoje oprávnenie realizovali aj v prípade
dedičských oprávnení, ktorých právna ochrana bola realizovaná predovšetkým
v prípade Českého kráľovstva na základe prijímania právnych predpisov
prostredníctvom zasadnutí stavovského snemu.
Tak České kráľovstvo ako Uhorsko prostredníctvom stavovského snemu
prijímali, respektíve sa pokúšali prijať, (snaha o prijatie Tripartita v Uhorsku) ucelenú
právu úpravu, prostredníctvom ktorej by bolo možné spravovať súkromnoprávne
vzťahy svojho obyvateľstva. Aj napriek rozdrobenosti právneho poriadku vtedajších
feudálnych štátnych zoskupení, z globálnejšieho pohľadu feudálne právo významnou
mierou prispelo k rozvoju súkromnoprávnej oblasti. Na podklade feudálnych noriem
následne vznikali viaceré právne predpisy novodobého práva, ktoré v značnej miere
ovplyvnili súčasný stav právnych noriem a tým aj formovanie správania sa
obyvateľstva. Pod vplyvom radikálnych zmien obdobia 19.stor tak následne na
troskách vtedajšieho feudálneho práva Uhorského kráľovstva vznikajú aj Dočasné
20
Cirkevné súdy preto v tomto období riešili prevažne spory týkajúce sa cirkevného majetku, či desiatkov.
Najvýznamnejšiu časť ich sporovej agendy však tvorili majetkovoprávne spory manželov.
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súdne pravidlá, ktoré tvoria základ dedičského práva tak Slovenskej ako aj Českej
republiky.
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Zodpovednosť odborovej organizácie pri štrajku
Liability of trade union in case of strike
JUDr. Pavol Rak, PhD.

Abstrakt
Právo na štrajk patrí podľa Ústavy Slovenskej republiky medzi základné práva
a slobody. Právna úprava priebehu štrajku a najmä práv a povinností odborovej
organizácie pred, počas a po štrajku sú de lege lata nepostačujúce. Predmetom
príspevku je poukázanie existujúce zodpovednostné mechanizmy a na ich
nedostatočnosť.
Kľúčové slová:
Odborová organizácia, kolektívne vyjednávanie, zodpovednosť za škodu, pracovné
právo, štrajk
Abstract
The right to strike belongs among the fundamental rights and freedoms under the
Constitution of the Slovak Republic. Legal regulation of strike and especially of the
rights and obligations of the trade union before, during and after the strike is de lege
lata insufficient. The aim of this article is to show the existing liability mechanisms
and their insufficiency.
Key words:
Trade union, collective bargaining, liability for damages, employment law, strike
ÚVOD
Odborové organizácie majú Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi zaručené
právo ovplyvňovať chod podniku zamestnávateľa. Jedným z najsilnejších práv
odborovej organizácie je právo vyhlásiť štrajk na presadenie záujmov zastupovaných
zamestnancov. Tomuto právu v súčasnosti v nedostatočnej miere korelujú povinnosti
odborovej organizácie a právna úprava štrajku je celkovo nedostatočná.
Vplyvom informačných technológií sa v značnej miere rozvinul potenciál
odborových organizácií komunikovať so zamestnancami a verejnosťou, ovplyvňovať
ich postoje a konanie. S veľkou mocou prichádza veľká zodpovednosť. Túto je
potrebné de lege ferenda náležite upraviť, aby vzťahy medzi zamestnávateľmi
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a zástupcami zamestnancov,
obojstranne vyvážené.

predovšetkým

odborovými

organizáciami

boli

Štrajk ako krajný prostriedok sociálneho dialógu pri uzatváraní kolektívnych
zmlúv predstavuje najvyšší zásah do záujmov zamestnávateľa a mal by byť preto
náležite a podrobnejšie upravený v platnej právnej úprave. Nemožno nespomenúť ani
chýbajúcu právnu úpravu tzv. ústavného štrajku, t.j. štrajku organizovaného priamo
na základe textu Ústavy Slovenskej republiky.
1

POJEM ODBOROVEJ ORGANIZÁCIE

Ústavné právo združovať, prípadne užšie chápaná koaličná sloboda, sú
upravené v článku 37 Ústavy Slovenskej republiky. Rozlišovanie medzi právom
združovať sa a koaličnou slobodou je dané jednak subjektmi, ktorým toto právo
prináleží, a jednak spôsobilosťou odborových organizácií vytvárať spolu so
zamestnávateľmi normatívne právne predpisy. Koaličná sloboda, ako základné
ľudské
právo,
v takomto
prípade
prináleží
výlučne
zamestnancom
a zamestnávateľom, keďže iba oni, ako subjekty pracovnoprávnych vzťahov, sú
oprávnení vstupovať (zakladať) kolektívne pracovnoprávne vzťahy vyplývajúce z ich
postavenia v oblasti individuálneho pracovného práva.1
Právna úprava vzniku a pôsobenia odborových organizácií je rozdrobená a
nedostatočná, je obsiahnutá najmä v zákone č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov,
v Zákonníku práce a zákone č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní. Odborové
organizácie vznikajú nezávisle od štátu a sú nezávislé od štátu.
1.1

Vznik odborovej organizácie

Odborová organizácia je právnická osoba zriadená na základe zákona č.
83/1990 Zb. o združovaní občanov. Odborová organizácia (a organizácia
zamestnávateľov) sa stáva právnickou osobou (nadobúda právnu subjektivitu) dňom
nasledujúcim potom, keď Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky bol doručený
návrh na jej evidenciu. Právna subjektivita odborovej organizácie vzniká zo zákona
bez akéhokoľvek zásahu alebo rozhodovania iného orgánu, a to dňom nasledujúcim
po doručení návrhu na evidenciu odborovej organizácie príslušnému ministerstvu.2
Návrh na evidenciu odborovej organizácie môžu podať najmenej tri fyzické
osoby, z ktorých aspoň jedna musí byť staršia ako 18 rokov. Tieto osoby predstavujú
prípravný výbor odborovej organizácie. Návrh na evidenciu odborovej organizácie
obsahuje údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu odborovej
organizácie (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné
číslo). Návrh ďalej obsahuje mená a priezviská, rodné čísla a bydliská členov
prípravného výboru, spolu s údajom, kto je splnomocnencom oprávneným konať v
mene prípravného výboru. Návrh podpisujú členovia prípravného výboru. Prílohu
1
2

OLŠOVSKÁ, A. a kol. Kolektívne pracovné právo s príkladmi. Bratislava: Friedrich Erbert Stiftung, 2017, s. 42.
TKÁČ, V. Odbory, zamestnávatelia, zamestnanecké rady. Košice: Eduar Szattler, PressPrint, 2004, s.192.
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návrhu na evidenciu odborovej organizácie tvoria stanovy v dvoch vyhotoveniach.
Stanovy odborovej organizácie musia v zmysle § 6 ods. 2 zákona o združovaní
občanov obsahovať aspoň minimálne obsahové náležitosti (názov a sídlo odborovej
organizácie, cieľ jej činnosti, orgány odborovej organizácie a spôsob ich
ustanovovania, orgány oprávnené konať v mene odborovej organizácie, ustanovenia
o organizačných jednotkách, pokiaľ budú zriadené a pokiaľ budú konať vo svojom
mene a zásady hospodárenia odborovej organizácie). Stanovy samozrejme môžu
a zvyčajne taktiež obsahujú aj ďalšie náležitosti, ako napr. platenie členských
príspevkov.
Osobitnou črtou odborových organizácií je pravidelné využívanie možnosti
zriaďovať organizačné jednotky, ktoré konajú vo svojom mene a teda majú vlastnú
právnu subjektivitu. Takéto organizačné jednotky sa obvykle nazývajú základné
organizácie. Zriadenie základnej organizácie je pre zamestnancov jednoduchšie ako
zriadenie samostatnej novej odborovej organizácie. Pri založení základnej organizácie
je nápomocná odborová organizácia, ktorá poskytne metodickú pomoc, vzorové
stanovy a ďalšie materiály. Odborová organizácia obvykle i zaškolí členov výboru
prípadne sa zúčastňuje i na kolektívnom vyjednávaní spolu s členmi výboru základnej
organizácie. Odborová organizácia v takomto prípade fakticky pôsobí ako odborový
zväz, aj keď v názve alebo vnútorných predpisoch odborovej organizácie takýto
pojem nie je výslovne uvedený. Táto danosť je nepriamo preukázateľná
i skutočnosťou, že základné organizácie ako samostatné právne subjekty majú
identifikačné číslo (IČO) pozostávajúce z IČO odborovej organizácie a dodatočného
štvorčíslia, odlišujúceho konkrétnu základnú organizáciu.
Odborová organizácia následne po svojom vzniku v zmysle § 230 ods. 1
Zákonníka práce písomne informuje zamestnávateľa o začatí svojho pôsobenia
u zamestnávateľa a predloží mu zoznam členov odborového orgánu. Zákonník práce
ani iný právny predpis neukladajú odborovej organizácii povinnosť preukázať
zamestnávateľovi skutočnosť, že aspoň jeden zamestnanec zamestnávateľa je členom
odborovej organizácie. Vychádzajúc z účelu a dôvodu vzniku odborovej organizácie
(zlepšovanie pracovných, sociálnych a mzdových podmienok u konkrétneho
zamestnávateľa), ako aj § 230 ods. 2 Zákonníka práce, na základe ktorého je
zamestnávateľ povinný umožniť fungovanie odborových organizácií u neho na
pracovisku, je žiaduce (odporúča sa, hoci to Zákonník práce takto výslovne
neustanovuje), aby najmenej jeden zo zakladajúcich členov bol zamestnancom
zamestnávateľa, tento predpoklad však nemožno verifikovať povinnosťou, ktorá by v
tomto zmysle zakladajúcim členom, resp. aspoň jednému z nich vyplývala zo
všeobecne záväzných právnych predpisov.3 V praxi preto často vyvstáva otázka, či
odborová organizácia vykonáva svoju funkciu zástupcu zamestnancov a skutočne
zastupuje zamestnancov v prípade, keď ani členovia prípravného výboru ani členovia
odborového orgánu nie sú zamestnancami zamestnávateľa. Odborová organizácia
nemá povinnosť a dokonca ani oprávnenie oznámiť zamestnávateľovi, ktorí
ŠVEC, M., TOMAN, J. a kolektív. Zákonník práce. Zákon o kolektívnom vyjednávaní. Komentár Zväzok II.
Bratislava: Wolters Kluwer SR s.r.o., 2019, s.328
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zamestnanci sú jej členmi. Takéto oznámenie by viedlo k porušeniu článku 9
všeobecného nariadenia o ochrane údajov, nakoľko členstvo v odborových
organizáciách spadá medzi osobitné kategórie osobných údajov, ktorých spracovanie
sa vo všeobecnosti zakazuje.
1.2

Osoby konajúce za odborovú organizáciu

Medzi diskutované témy postavenia odborových organizácií patrí najmä
vágnosť právnej úpravy ich postavenia, usporiadania vzájomných vzťahov, činnosti
vnútorných zložiek, ako aj otázky ich financovania.4 Zákon o združovaní občanov ani
Zákonník práce neurčujú, akým postupom má byť kreovaný odborový orgán, aký
početný má byť, prípadne ako majú byť rozdelené kompetencie dovnútra odborovej
organizácie alebo medzi jednotlivými členmi odborového orgánu. Tieto podrobnosti
súčasná právna úprava prenecháva na stanovy a iné vnútorné predpisy odborovej
organizácie. Zákonník práce používa pojem príslušný odborový orgán, ktorý
nedefinuje. Podporne sa preto použije výklad podľa § 32 ods. 1 zákona č. 2/1991 Zb.
o kolektívnom vyjednávaní, podľa ktorého je príslušný odborový orgán ten odborový
orgán, ktorý je oprávnený vystupovať v právnych vzťahoch v mene príslušnej
odborovej organizácie. Inými slovami, príslušný odborový orgán je štatutárny orgán
odborovej organizácie v zmysle jej stanov.
V zmysle § 230 ods. 3 Zákonníka práce sa zamestnávateľovi ukladá povinnosť
umožniť vstup do priestorov zamestnávateľa aj osobe, ktorá nie je zamestnancom
zamestnávateľa, ak táto osoba koná v mene odborovej organizácie, v ktorej je
združený jeho zamestnanec. Zákonník práce primárne nepočíta s opakovaným alebo
dokonca trvalým právom vstupu pre takúto osobu, nakoľko ukladá odborovému
orgánu povinnosť oznámiť zamestnávateľovi osobu konajúcu v mene odborovej
organizácie, účel a termín vstupu do priestorov zamestnávateľa. Účel a termín by mali
byť vymedzené dostatočne určito, ideálne jednorazovým dejom, prípadne časovo
ohraničeným obdobím (napr. po dobu kolektívneho vyjednávania).
2

KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE A ŠTRAJK

Kolektívne vyjednávanie je ťažiskovou časťou účasti zamestnancov na tvorbe
spravodlivých a uspokojivých pracovných a podmienok zamestnávania.5 Účasť
zamestnancov pritom nie je priama, ale prostredníctvom odborovej organizácie. Právo
na kolektívne vyjednávanie a prípadne i právo zamestnancov na štrajk a právo
zamestnávateľov na výluku je zakotvené i v čl. 10 základných zásad Zákonníka práce.
Procesnú stránku štrajku a výluky upravuje pre prípady štrajku alebo výluky
v súvislosti s kolektívnym vyjednávaním zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom
vyjednávaní, ktorý považuje štrajk za krajný prostriedok v spore o uzavretie
kolektívnej zmluvy.

BARANCOVÁ, H., OLŠOVSKÁ, A., HAMUĽÁK, J., DOLOBÁČ, M. Slovenské pracovné právo. Bratislava:
Sprint 2 s.r.o., 2019, s.590
5
BARANCOVÁ, H. Zákonník práce. Komentár. 4. Vydanie. Bratislava: C.H.Beck, 2015, s. 1105
4
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Iné štrajky, t.j. zamestnancami organizované prerušenia práce z iných dôvodov
ako z dôvodu nedosiahnutia dohody počas kolektívneho vyjednávania, nie sú
právnym poriadkom Slovenskej republiky upravené. Absencia právnej úpravy však
bez ďalšieho neznamená protizákonnosť takéhoto štrajku. Opačný výklad by bol
v rozpore s právom na štrajk upraveným priamo v Ústave Slovenskej republiky.
V zmysle rozhodnutia Najvyššieho súdu sp. zn. 1 Co 10/98 nie je štrajk uskutočnený
mimo rámec kolektívneho vyjednávania automaticky nezákonný. Pri takomto štrajku
však nemajú štrajkujúci ochranu a výhody, ktoré im poskytuje zákon o kolektívnom
vyjednávaní. Práva a povinnosti odborového orgánu sú preto zákonom upravené iba
pre prípad štrajku v procese uzatvárania kolektívnej zmluvy.
Prvým predpokladom pre možnosť vzniku štrajku je preto začatie kolektívneho
vyjednávania o uzavretie kolektívnej zmluvy, ktoré sa v zmysle § 8 zákona
o kolektívnom vyjednávaní začne predložením písomného návrhu na uzavretie
kolektívnej zmluvy jednou zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane. Adresát
návrhu je povinný na návrh písomne odpovedať v zákonnej lehote do 30 dní a v
odpovedi sa vyjadriť k tým častiam, ktoré neakceptoval. Lehotu na odpoveď je možné
dohodou zmluvných strán stanoviť inak, obvykle túto lehotu predĺžiť, prípadne sa
dohodnúť i na inej forme odpovede (napr. poslať prepracované znenie návrhu
s vyznačenými zmenami alebo úplne nové znenie návrhu). Názor niektorých autorov,
že pri využití jazykového a logického výkladu § 8 ods. 2 zákona o kolektívnom
vyjednávaní sa v prípade nevyjadrenia adresáta návrhu má mať za to, že adresát
s celým návrhom súhlasí a je možné pristúpiť k podpisu kolektívnej zmluvy, je
diskutabilný. 6 Pokiaľ sa adresát návrhu, zvyčajne zamestnávateľ, nevyjadrí
v zákonnej lehote, poruší tým svoju zákonnú povinnosť podľa § 8 ods. 3 zákona
o kolektívnom vyjednávaní, prípadne privodí kolektívny spor o uzavretie kolektívnej
zmluvy v zmysle § 10 zákona o kolektívnom vyjednávaní. Z nekonania
zamestnávateľa však nemožno bez ďalšieho vyvodiť súhlas s predloženým návrhom
kolektívnej zmluvy. Ak by sme aj pripustili, že na uzatváranie kolektívnych zmlúv sa
nemajú aplikovať (ani podporne) ustanovenia § 43 až § 46 Občianskeho zákonníka 7,
s čím je opätovne možné polemizovať, tak nepochybne ustanovenie § 35 ods. 1
Občianskeho zákonníka na uzatváranie kolektívnych zmlúv bude možné
a nevyhnutné aplikovať. Nekonanie adresáta návrhu kolektívnej zmluvy nie je možné
považovať za prejav vôle urobený opomenutím alebo iným spôsobom
nevzbudzujúcim pochybnosti o tom, čo chcel účastník prejaviť.
Pokiaľ sa strany kolektívneho vyjednávania nevedia dohodnúť na znení
kolektívnej zmluvy, môžu sa kedykoľvek dohodnúť na osobe sprostredkovateľa.
Pokiaľ takýto konsenzus na osobe sprostredkovateľa nebol dosiahnutý, je ktorákoľvek
strana oprávnená po uplynutí 60 dní od predloženia písomného návrhu na uzavretie
kolektívnej zmluvy obrátiť sa na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR so
žiadosťou o ustanovenie sprostredkovateľa zo zoznamu sprostredkovateľov vedeného
Pozri TOMAN, J., ŠVEC, M., SCHUSZTEKOVÁ, S. Zákon o kolektívnom vyjednávaní. Praktický komentár.
Bratislava: Wolters Kluwer SR s.r.o., 2016, s. 116.
7
Pozri TOMAN, J., ŠVEC, M., SCHUSZTEKOVÁ, S. Zákon o kolektívnom vyjednávaní. Praktický komentár.
Bratislava: Wolters Kluwer SR s.r.o., 2016, s. 116.
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na ministerstve. Neúspešné konanie pred sprostredkovateľom je následne jedným z
predpokladov pre vyhlásenie zákonného štrajku.
3

POVINNOSTI
A ZODPOVEDNOSŤ
ODBOROVEJ
ORGANIZÁCIE V SÚVISLOSTI SO ŠTRAJKOM

Zákon o kolektívnom vyjednávaní a čiastočne i Zákonník práce priamo
ukladajú povinnosti odborovej organizácii, resp. v jej mene konajúceho odborového
orgánu.
3.1

Povinnosť uschovávať dokumentáciu

Príslušný odborový orgán vyhlasuje a rozhoduje o začatí štrajku.
Predpokladom je platné hlasovanie o štrajku uskutočnené medzi zamestnancami,
ktorých sa má vyjednávaná kolektívna zmluva týkať. Hlasovanie zamestnancov je
platné, ak sa na hlasovaní zúčastní nadpolovičná väčšina zamestnancov počítaná zo
všetkých zamestnancov. Okrem platného hlasovania je predpokladom pre vyhlásenie
štrajku aj súhlas nadpolovičnej väčšiny zamestnancov zúčastnených na hlasovaní
o štrajku. Príslušný odborový orgán vyhotoví o výsledkoch hlasovania zápisnicu a je
povinný zhromažďovať a uchovávať dokumentáciu o výsledkoch hlasovania o štrajku
po dobu troch rokov. V praxi je častá snaha členov odborových orgánov vykladať
povinnosť zhromažďovať a uchovávať dokumentáciu o výsledkoch hlasovania
extrémne zužujúcim spôsobom, t.j. chápať ju iba ako povinnosť uchovávať zápisnicu
o výsledkoch hlasovania. Argumentácia predpismi na ochranu osobných údajov, t.j.
odôvodnenie likvidácie hlasovacích hárkov, prezenčných listín a iných dokumentov
naplnením účelu spracovania osobných údajov zamestnancov obsiahnutých
v uvedených dokumentoch, považujem za účelový výklad uvedených predpisov.
Zákonná licencia na spracovanie predmetných údajov je odvoditeľná práve
z ustanovenia § 17 ods. 4 zákona o kolektívnom vyjednávaní.
Povinnosť uchovávať dokumenty o výsledkoch hlasovania je možné odvodiť
aj z ustanovenia § 16 ods. 4 zákona o kolektívnom vyjednávaní, podľa ktorého sa za
účastníka štrajku sa po celú dobu jeho trvania považuje zamestnanec, ktorý s ním
súhlasil. Informáciu o tom, ktorý zamestnanci súhlasili so štrajkom, je preto možné
zistiť práve z dokumentácie o výsledkoch hlasovania o štrajku, keďže zápisnica
o výsledkoch hlasovania zvyčajne neobsahuje menný zoznam zamestnancov, ktorí
súhlasili so štrajkom. Súhlas zamestnanca pri hlasovaní o štrajku má pritom priamy
zákonný dôsledok, že po vyhlásení štrajku sa odo dňa začatia štrajku takýto
zamestnanec považuje za štrajkujúceho. U takéhoto zamestnanca potom v zmysle §
141 ods. 8 Zákonníka práce nastala dôležitá osobná prekážka v práci, ktorá spôsobila
neprítomnosť zamestnanca v práci a túto neprítomnosť je zamestnávateľ povinný
ospravedlniť. Zároveň však zamestnávateľ nie je povinný po dobu trvania tejto
prekážky zamestnancovi platiť mzdu ani náhradu mzdy. De lege ferenda by bolo
potrebné zakotviť výslovnú povinnosť odborového orgánu predložiť
zamestnávateľovi najneskôr po skončení štrajku zoznam účastníkov štrajku, t.j.
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spoločný zoznam zamestnancov hlasujúcich za štrajk a zamestnancov, ktorí sa
k štrajku pripojili s uvedením dňa, od ktorého sa tak stalo.
Porušenie povinnosti uchovávať dokumenty o výsledkoch hlasovania je
spôsobilé privodiť zamestnávateľovi škodu. Pokiaľ odborový orgán zlikviduje všetku
dokumentáciu o výsledkoch hlasovania a uchová iba zápisnicu o výsledkoch
hlasovania, zmarí tým napríklad možnosť zamestnávateľa v súdnom konaní
preukázať, že štrajk bol vyhlásený bez potrebného súhlasu zamestnancov. Ďalším
následkom porušenia povinnosti uchovávať dokumenty je znemožnenie spätnej
identifikácie účastníkov štrajku za účelom prípravy mzdových vyúčtovaní
zamestnancov čo spôsobí i vyplatenie mzdy alebo náhrady mzdy zamestnancom, ktorí
na ňu nárok ako účastníci štrajku nemajú.
3.2

Oznamovacia povinnosť

Za účelom zníženia hospodárskych škôd a prípravu zamestnávateľa na štrajk je
príslušný odborový orgán povinný písomne oznámiť zamestnávateľovi najmenej tri
pracovné dni pred začatím štrajku deň začatia štrajku, dôvody a ciele štrajku ako aj
menný zoznam zástupcov príslušného odborového orgánu oprávnených zastupovať
účastníkov štrajku. Najmenej dva pracovné dni pred začatím štrajku je príslušný
odborový orgán povinný písomne oznámiť informácie týkajúce sa štrajku, ktoré sú
mu známe a ktoré pomôžu zamestnávateľovi zaviesť rozvrhy práce na zabezpečenie
nevyhnutných činností a nevyhnutných služieb počas štrajku. Informačná povinnosť
sa teda vzťahuje iba na sú také činnosti a služby, ktorých prerušením alebo zastavením
dochádza v zmysle § 17 ods. 9 zákona o kolektívnom vyjednávaní k ohrozeniu života
a zdravia zamestnancov alebo iných osôb a ku škode na tých strojoch, zariadeniach a
prístrojoch, ktorých povaha a účel neumožňuje, aby ich prevádzka bola prerušená
alebo zastavená počas štrajku. V praxi sa zvyčajne zostaví zoznam pracovných pozícií
alebo priamo zamestnancov, ktorí sa v zmysle § 17 ods. 9 a § 19 ods. 2 zákona
o kolektívnom vyjednávaní nezúčastnia štrajku, nakoľko sa venujú zabezpečeniu
nevyhnutných činností a nevyhnutných služieb počas štrajku, prípadne pri
zabezpečení ochrany zariadení zamestnávateľa pred poškodením, stratou, zničením
alebo zneužitím (typicky ide o vlastnú ochranu objektov, zdravotnícky personál,
niektorých zamestnancov údržby, energetiky a pod.).
3.3

Povinnosť mlčanlivosti

Právo odborovej organizácie na poskytnutie informácií o hospodárskej a
finančnej situácii zamestnávateľa a o predpokladanom vývoji jeho činnosti podľa §
238 Zákonníka práce je obmedzené právom zamestnávateľa odmietnuť poskytnúť
také informácie, ktoré by mohli poškodiť zamestnávateľa. Alternatívne môže
zamestnávateľ poskytnúť odborovej organizácii požadované informácie, ale pod
podmienkou, že odborová organizácia bude tieto poskytnuté informácie považovať za
dôverné a bude s takýmito informáciami náležite nakladať.
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Povinnosť mlčanlivosti pre odborový orgán je ustanovená i v § 240 ods. 6
Zákonníka práce, podľa ktorej zástupcovia zamestnancov sú povinní zachovávať
mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej funkcie a ktoré
boli zamestnávateľom označené ako dôverné. Je preto dôležité, aby zamestnávateľ pri
predkladaní informácií odborovému orgánu jednoznačne vyznačil, ktoré informácie
sú z jeho pohľadu dôverné a poskytol ich oddelene od informácií, ktoré takúto
kvalifikovanú povahu nevykazujú. Pre zvýšenie právnej istoty možno v praxi
uzatvoriť samostatnú dohodu o mlčanlivosti (alebo čestné vyhlásenie o mlčanlivosti),
kde by boli presne vyšpecifikované nielen údaje a informácie považované
zamestnávateľom za dôverné, ale aj prípadné sankcie za porušenie povinnosti
zachovávať mlčanlivosť (typicky sa tieto dohody uzatvárajú v prípade členov rôznych
komisií zamestnávateľa, kde sa prichádza do styku aj s ďalšími osobnými údajmi
zamestnanca, napr. o zdravotnom stave, sociálnych a rodinných pomeroch a pod.). 8
V praxi sa často vedú diskusie, či došlo k porušeniu povinnosti mlčanlivosti zo
strany odborovej organizácie najmä v súvislosti s informovaním členov odborovej
organizácie, ostatných zamestnancov, prípadne aj širokej verejnosti o činnosti
odborovej organizácie. Niekedy už aj samotné uvedenie prerokovávaných tém (hoci
aj bez uvedenia konkrétneho obsahu) elektronickými formami masovej komunikácie
(facebook, instagram, youtube a podobné platformy) je z pohľadu zamestnávateľa
porušením povinnosti mlčanlivosti.
Porušenie povinnosti mlčanlivosti môže viesť k vzniku škody alebo inej
majetkovej či nemajetkovej ujmy na strane zamestnávateľa. Právnym dôsledkom
takejto udalosti bude nárok zamestnávateľa na náhradu škody, resp. náhradu
majetkovej alebo nemajetkovej ujmy.
3.4

Povinnosť súčinnosti

Odborový orgán je v zmysle § 19 zákona o kolektívnom vyjednávaní po celú
dobu trvania štrajku povinný poskytnúť zamestnávateľovi nevyhnutnú súčinnosť pri
(i) zabezpečení ochrany zariadení pred poškodením, stratou, zničením alebo
zneužitím a (ii) pri zabezpečení nevyhnutnej činnosti a prevádzke zariadení, pri
ktorých to vyžaduje ich charakter alebo účel s ohľadom na bezpečnosť a ochranu
zdravia alebo možnosť vzniku škody na týchto zariadeniach. Odborový orgán teda má
špecifickú zákonnú povinnosť súčinnosti pri ochrane majetku zamestnávateľa.
Porušenie tejto povinnosti môže zamestnávateľovi spôsobiť škodu, za ktorú
zodpovedá odborová organizácia podľa ustanovení § 373 a nasl. Obchodného
zákonníka a § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka. Zodpovednosť odborovej
organizácie za škodu je v tomto špecifickom prípade koncipovaná ako objektívna
zodpovednosť s možnosťou liberácie. Odborová organizácia bude nahrádzať
zamestnávateľovi skutočnú škodu a ušlý zisk. Zamestnávateľ bude musieť preukázať

ŠVEC, M., TOMAN, J. a kolektív. Zákonník práce. Zákon o kolektívnom vyjednávaní. Komentár Zväzok II.
Bratislava: Wolters Kluwer SR s.r.o., 2019, s.362
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porušenie povinnosti poskytnúť súčinnosť zo strany odborovej organizácie, vznik
a výšku škody a kauzálny nexus medzi porušením povinnosti a vzniknutou škodou.
3.5

Cezhraničný štrajk

Právo Európskej únie upravilo zodpovednostný mechanizmus pri
cezhraničnom štrajku v článku 9 nariadenia Rím II tak, že „rozhodným právom pre
mimozmluvný záväzok, pokiaľ ide o zodpovednosť osoby v postavení
zamestnanca alebo zamestnávateľa alebo organizácií zastupujúcich ich profesijné
záujmy za škodu spôsobenú plánovaným alebo prebiehajúcim protestným pracovným
opatrením kolektívneho vyjednávania, je právny poriadok krajiny, na území ktorej sa
má vykonať alebo sa vykonalo opatrenie.“9 Touto kolíznou normou sa teda zaviedla
pre zodpovednostné vzťahy pri cezhraničných štrajkoch kolízna norma lex loci.
4

ĎALŠIE
FORMY
ORGANIZÁCIE

ZODPOVEDNOSTI

ODBOROVEJ

Odborová organizácia má početné oprávnenia aj mimo oblasť štrajku, ktorý je
primárnym predmetom tohto príspevku. Pri výkone týchto oprávnení, najmä bez
potrebných odborných znalostí na strane odborovej organizácie, môžu byť
zamestnávateľovi spôsobené zvýšené náklady, prípadne škoda alebo iná ujma.
Ako príklady je možné uviesť kompetenciu odborovej organizácie pri
zavádzaní a zmenách noriem spotreby práce, pri zavedení konta pracovného času
alebo v prípade neodsúhlasenia osobitných vážnych prevádzkových dôvodov
tvoriacich prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi
náhrada mzdy v sume nižšej než 100 % priemerného zárobku ale nie menej ako 60%
priemerného zárobku dotknutého zamestnanca.
V praxi môže byť ťažké rozlíšiť medzi neodbornosťou a úmyslom členov
odborového orgánu, prípadne nájsť správnu vyváženosť medzi záujmami
zamestnávateľa na úsporách mzdových a iných nákladov a záujmami zamestnancov
na primeranú mzdu a pracovné podmienky.
ZÁVER
Kolektívne vyjednávanie a kontinuálna komunikácia sociálnych partnerov je
najefektívnejším nástrojom pre zabezpečenie sociálneho zmieru a udržanie dlhodobej
stability dobrých vzťahov medzi zamestnávateľom a zamestnancami.
Štrajk ako nástroj kolektívneho vyjednávania ultima ratio je súčasťou
slovenského právneho systému. Právna úprava zodpovednostných mechanizmov
počas štrajku však zaostáva za možnými deštrukčnými vplyvmi na vzťahy medzi
sociálnymi partnermi a zamestnancami navzájom. Úlohou zákonodarcu je ustanoviť
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 z 11. júla 2007 o rozhodnom práve pre mimozmluvné
záväzky (RÍM II).
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nové komplexné jasné zákonné pravidlá pre štrajk (a aj výluku). Clara pacta boni
amici je potrebné de lege ferenda zaviesť i do právneho inštitútu štrajku.
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Ochrana neopomenuteľného dediča v kontexte Slovenskej
a Rakúskej právnej úpravy
Protection of the inheritor in the context of the Slovak and
Austrian legal system
JUDr. Ing. Karin Raková, PhD., MBA. - Mgr. Sandra Meňhartová

Abstrakt
Smrť je právna udalosť, s ktorou sú spojené právne následky. Momentom smrti zaniká
spôsobilosť fyzickej osoby mať práva a povinnosti. K dedeniu dôjde iba za
predpokladu, že poručiteľ v čase smrti bol subjektom majetkových práv a povinností,
ktoré jeho smrťou nezanikli a sú dediteľné. Predpokladom dedenia je aj existencia
dediča. Neopomenuteľnými dedičmi sú deti poručiteľa a ak sa niektorý z nich nedožil
smrti poručiteľa tak aj jeho deti. S inštitútom neopomenuteľného dediča sa spája aj
jeho následná ochrana.
Kľúčové slová: dedič, dedičské konanie, neopomenuteľný dedič.
Abstract
Death is a legal responsibility, with possible legislation. Immediate deaths of
individuals have rights and obligations. Inheritance will only occur if the deceased
was subject to property rights and obligations that were not lost by his death and are
inherited. The inheritance of the inheritance is also a prerequisite. Unforgettable
family members are children born or born in the family. The office of the unrepeatable
heir is connected with its subsequent protection.
Key words: inheritor, inheritance, unforgettable heir.
ÚVOD
Dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa. Okamihom smrti fyzickej osoby
prechádza všetok majetok poručiteľa, ktorý je spôsobilý byť predmetom dedenia, na
jeho dedičov. Ide o tzv. univerzálnu sukcesiu. Táto zásada znamená, že dedič vstupuje
do všetkých majetkových vzťahov svojho predchodcu, tak práv, ako aj povinností
(záväzkov).
Niektoré práva, viažuce sa na osobu poručiteľa, však smrťou poručiteľa
zanikajú (osobné práva), niektoré prechádzajú na ďalšie subjekty inak, ako dedením.
V otázke nadobudnutia vlastníctva k dedičstvu, t.j. predmetu dedenia platí, že smrťou
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poručiteľa sa dedič stáva vlastníkom dedičstva. Dedič vstupuje do práv a povinností
poručiteľa okamihom smrti poručiteľa, hovoríme o tzv. delačnom systéme.1 Uvedené
neznamená, že okamihom smrti poručiteľa môžu jeho dedičia s dedičstvom nakladať.
Dedičstvo, ako už boli uvedené, sa nadobúda smrťou poručiteľa, avšak s ohľadom na
princíp ingerencie štátu pri nadobúdaní dedičstva, dedičstvo musí byť súdom
prejednané a rozhodnuté, napokon až uznesením súdu o potvrdení dedičstva, alebo
o vyporiadaní dedičov schváleného súdom, sa nadobúda dedičstvo s účinnosťou ku
dňu smrti poručiteľa. 2
Ako z uvedeného vyplýva, nevyhnutným predpokladom nadobudnutia
dedičstva je jeho vyporiadanie a vydanie meritórneho dedičského rozhodnutia.
Rozhodnutie súdu (Uznesenie notára) o tom, ktoré veci a práva z majetku poručiteľa
prešli na ktorého dediča, má iba deklaratórnu povahu a potvrdzuje tie skutočnosti,
ktoré nastali už okamihom smrti poručiteľa. Týmto sa iba deklaruje tá skutočnosť, že
dedičia nadobudli dedičstvo smrťou poručiteľa. Uvedené podporuje aplikačná prax,
ako aj ustálená judikatúra súdov, v zmysle ktorej, rozhodnutie súdu (pozn. Uznesenie
notára) nemá charakter konštitutívneho rozhodnutia, ale má len deklaratórny
charakter, ktorý osvedčuje existujúci právny stav, hoci rozhodnutie má účinky
zakladajúce nový právny stav3,4.
1

HMOTNOPRÁVNE VÝCHODISKÁ

Dedenie predstavuje prechod práv a povinností, ktoré sú spôsobilé byť
predmetom dedenia, z poručiteľa na jeho nástupcov, dedičov. Nato, aby mohlo dôjsť
k dedeniu, je potrebné, aby boli splnené nasledovné podmienky: smrť poručiteľa,
existencia majetku (dedičstva), existencia spôsobilého dediča a existencia dedičského
titulu.
1.1

Smrť ako predpoklad uplatnenia dedičského práva

Smrť fyzickej osoby je nevyhnutným predpokladom uplatnenia dedičského
nástupníctva. Smrťou zaniká spôsobilosť fyzickej osoby mať práva a povinnosti.5
Smrť fyzickej osoby sa preukazuje predpísaným spôsobom, t.j. obhliadkou lekára.6
V zmysle zákona, ak smrť nie je možné určiť obvyklým spôsobom, súd fyzickú osobu
vyhlási za mŕtvu, ak so zreteľom na všetky okolnosti možno usúdiť, že už nežije.
Rozsudok o vyhlásení za mŕtveho je konštitutívnym rozhodnutím o osobnom stave.
Sú ním spojené účinky ex tunc, t.j. so spätnou účinnosťou. Okamih smrti je
rozhodujúcim faktorom pre záver, kto sa stane dedičom. V praxi sa častokrát stáva,
že zomrú naraz dve osoby, z ktorých by jedna mohla dediť od druhej. V takom prípade
je hľadiska dedenia potrebné zistiť presne okamžik smrti každej z nich. Zákon nijako
§460 z.č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení (ďalej tiež „OZ“)
NS ČR 30 Cdo 543/2013
3
KRAJČO, J. Konanie o dedičstve (cezhraničné dedenie). Príručka pre notárov a dedičov. Eurounion. 2016. s. 53.
4
3Cz 50/1991 R30/1993 NS SR
5
§7 ods. 7 OZ
6
Z.č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, v platnom znení.
1
2
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nerieši situáciu, ak to nie je z akýchkoľvek dôvodov možné. V takom prípade je
potrebné vychádzať z domnienky, že zomreli súčasne.7 Uvedené bude v praxi
znamenať, že žiadna z takýchto osôb nie je povolaná dediť po druhej. Napríklad,
v prípade súčasnej smrti otca a syna, ktorý by bol povolaný dediť po otcovi, v prípade,
kedy nie je možné určiť presný okamih smrti žiadneho z nich, nebude syn dediť po
svojom otcovi, ale budú dediť jeho deti (vnuci), ak syn mal potomkov. V prípade, ak
potomkov nemal, budú po otcovi syna dediť dedičia syna podľa zákonných
dedičských skupín.
1.2

Existencia dedičstva ako predpoklad uplatnenia dedičského práva

Existencia dedičstva, ako súboru práv a povinností majetkovej povahy (pokiaľ
tieto práva a povinnosti smrťou poručiteľa nezanikajú a pokiaľ neprechádzajú
v prípade smrti fyzickej osoby na ďalšie t inak, ako dedením), je ďalším
z hmotnoprávnych predpokladov dedenia. Majetok, predstavujúci predmet dedenia
tvoria tak práva, ako aj záväzky poručiteľa. Dedičstvo predstavujú veci hmotné, ako
aj nehmotné (predmety duševného vlastníctva), záväzky a pohľadávky majetkovej
povahy a iné peniazmi oceniteľné hodnoty (napr. cenné papiere, obchodný podiel
a pod.). Dedič môže zdediť celý majetok poručiteľa, alebo jeho pomernú časť, alebo
určitú konkrétnu vec, alebo právo. V prípade, ak je dedičov viac a nadobúdajú celý
majetok poručiteľa, nadobúdajú ho v určitom podiele. Podiel predstavuje mieru, akou
sa dedičia podieľajú na právach, ale aj povinnostiach, vyplývajúcich z nadobudnutého
dedičstva. V prípade povinností platí, že za dlhy poručiteľa, ktoré nezanikajú jeho
smrťou, dedič zodpovedá len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva zistenej
v dedičskom konaní.
1.3

Dedič

Dedičom sa rozumie ten, komu svedčí niektorý z dedičských titulov, ktorým je
buď zákon alebo závet. Platí, že nie je možné nadobudnúť dedičstvo na základe inej
právnej skutočnosti, ako smrti poručiteľa. V prípade právnickej osoby, táto má
dedičskú spôsobilosť iba v súvislosti s dedením zo závetu a iba v prípade, ak v čase
smrti poručiteľa už vznikla. Jedným z predpokladov nadobudnutia dedičstva je
dedičská spôsobilosť osoby, ktorá sa má stať dedičom. Právna doktrína na Slovensku
rozlišuje medzi absolútnou dedičskou spôsobilosťou a relatívnou dedičskou
spôsobilosťou.8 Absolútnou dedičskou spôsobilosťou sa rozumie spôsobilosť byť
dedičom, ktorú môže mať iba fyzická osoba, ktorá sa dožila smrti poručiteľa.
Nemožno dediť po fyzickej osobe, ktorá zomrela skôr, ako poručiteľ. Spôsobilosť byť
dedičom má aj počaté dieťa, pokiaľ sa narodí živé. Okrem absolútnej dedičskej
spôsobilosti existuje aj tzv. relatívna dedičská spôsobilosť, ktorej nedostatok vylučuje
dediča, ktorým je fyzická osoba a má absolútnu dedičskú spôsobilosť, z dedenia. Ide
o prípady, kedy fyzická osoba, ktorá je inak spôsobilá mať práva a povinnosti, nededí
ČEŠKA, Z., KABÁT, J., ONDŘEJ J., ŠVESTKA J. a kol.: Občanský zákonník – komentář. Díl II. Praha: Panorama.
1987. s. 644
8
FEKETE, I: Občiansky zákonník 3. zväzok (Dedenie, Záväzkové právo – všeobecná časť). Veľký komentár, 2.
aktualizované a rozšírené vydanie. Bratislava: Eurokódex 2015. s. 37.
7
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napriek tomu, že jej svedčí dedičský titul z dôvodu, že dedičstvo odmietla, alebo je
nespôsobilá z dôvodu, že sa dopustila úmyselného trestného činu proti poručiteľovi,
jeho manželovi, deťom, alebo rodičom, resp. ktorá sa dopustila zavrhnutiahodného
konania proti prejavu poručiteľovej poslednej vôli. Dedičsky nespôsobilá je tiež
fyzická osoba – neopomenuteľný dedič v prípade, ak ju poručiteľ vydedil.
1.3.1 Neopomenuteľný dedič
Neopomenuteľným dedičom zákon rozumie výlučne potomka poručiteľa (deti,
vnuci, pravnuci a ich potomkovia). Neopomenuteľnosť dediča znamená, že
v prípade, ak poručiteľ rozhodol naložiť so svojim majetkom pre prípad svojej smrti
vo forme závetu, tento dedič má, takmer vždy nárok na svoj zákonný podiel na
dedičstve po poručiteľovi. Jediná výnimka, kedy je tento jeho nárok na zákonný
podiel prelomený je v prípade, ak poručiteľ za svojho života potomka vydedil
(vydedeniu potomka sa venujeme v texte nižšie). Dedičským zákonným podielom
neopomenuteľného dediča je taký podiel, ktorý mu prislúcha zo zákona za každých
okolností v prípade, ak je dedičsky spôsobilý a dedičstvo neodmietol. Je to podiel
vypočítaný v zmysle §479 OZ z celého dedičstva a nielen z tej časti dedičstva, ktorá
sa v konkrétnom prípade dedí zo závetu, teda z tej časti dedičstva, o ktorej poručiteľ
zriadil závet.9 Princíp ochrany neopomenuteľného dediča spočíva v tom, že v prípade,
ak poručiteľ zriadil závet, v ktorom neodkázal svojmu potomkovi nič, prípadne mu
odkázal menší podiel, ako mu zo zákona patrí, potomok, ako neopomenuteľný dedič
má právo dostať z dedičstva svoj zákonný podiel. Jeho výška je určená priamo zo
zákona10, zákon rozlišuje medzi maloletými a plnoletými neopomenuteľnými
potomkami. Maloletým potomkom sa v zmysle zákona musí dostať aspoň toľko,
koľko robí ich dedičský zákonný podiel a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko
robí jedna polovica ich zákonného dedičského podielu. Pri posudzovaní, či ide
o plnoletého, alebo maloletého potomka poručiteľa, je rozhodujúci stav v dobe úmrtia
poručiteľa, nie stav v dobe spísania závetu. To znamená, že ak bol potomok v čase
spísania závetu maloletý, ale v čase úmrtia poručiteľa už plnoletý, posudzuje sa jeho
podiel na dedičstve podľa §479 OZ ako u plnoletého neopomenuteľného dediča.11
1.4

Dedičský titul

Dedičským titulom sa rozumie právny dôvod, na základe ktorého dochádza
k nadobudnutiu dedičstva. Občiansky zákonník (ďalej tiež „OZ“) pozná dva právne
tituly dedenia a to zákon a závet.12 Tá istá osoba môže dediť po poručiteľovi
z obidvoch právnych dôvodov, tak zo zákona, ako aj zo závetu. O takýto prípad pôjde
v prípade, ak nebude závetom vyčerpaný celý obsah dedičstva po poručiteľovi,
nenadobudne dedičstvo niektorý zo závetných dedičov (napríklad preto, že poručiteľa
predumrel, alebo dedičstvo odmietol), alebo dôjde k čiastočnej neplatnosti závetu
R 45/1990
§479 OZ
11
FEKETE, M. Občiansky zákonník 3. zväzok (Dedenie, Záväzkové právo – všeobecná časť). Veľký komentár, 2.
aktualizované a rozšírené vydanie. Bratislava: Eurokódex 2015, s. 189
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(napríklad z dôvodu relatívnej neplatnosti závetu v dôsledku opomenutia
neopomenuteľných dedičov v zmysle §479 OZ). Napríklad, neopomenuteľný dedič13,
ktorému bolo závetom niečo zanechané, ale nie toľko, koľko robí jeho zákonom
ustanovený podiel, je závetným dedičom ohľadne toho, čo mu bolo v závete
zanechané a zákonným dedičom čo do zvyšku jeho podielu neopomenuteľného
dediča.14 To isté bude platiť v prípade, ak neopomenuteľný dedič, ktorému bolo
závetom zanechané menej, než koľko robí jeho povinný podiel, je závetným dedičom
ohľadne toho, čo mu bolo závetom zanechané a zákonným dedičom potiaľ, pokiaľ sa
jeho zákonný nárok týka chýbajúceho zostatku do jeho povinného podielu.15
Prvým v poradí právnych titulov dedenia je dedenie zo závetu. Platí teda, že
dedenie zo zákona prichádza do úvahy až druhotne a to v prípade, ak poručiteľ
neprejavil svoju vôľu za života disponovať so svojim majetkom pre prípad smrti vo
forme závetu. Ďalej to môže byť v situáciách, kedy poručiteľ síce rozhodol o svojom
celom majetku vo forme závetu (alebo jeho časti), ale dedič zo závetu dedičstvo
odmietol, prípadne závetný dedič poručiteľa predumrel, závetný dedič bol
poručiteľom vydedený, prípadne sa stal nespôsobilý.
2

DEDENIE ZO ZÁKONA

Dedenie zo zákona umožňuje dediť iba fyzickej osobe (ako sme už uviedli
vyššie, právnická osoba môže dediť iba na základe závetu), pričom zákonná
postupnosť transformovaná do dedičských skupín je založená na príbuzenskej
postupnosti, doplnenej princípom reprezentácie (v I. a III. dedičskej skupine). Poradie
dedičských skupín je záväzné, z čoho vyplýva, že dedičia nasledujúcej dedičskej
skupiny sú povolaní dediť iba v prípade, že sa vyčerpala možnosť dediť dedičom
dedičskej skupiny predchádzajúcej. V rámci dedičských skupín sa pri dedení zo
zákona v rámci dedičských skupín uplatňuje tzv. princíp akrescencie, t.j. prírastku
dedičského podielu. To znamená, že ak niektorý zo zákonných dedičov príslušnej
dedičskej skupiny povolanej dediť nededí (napr. neznámy dedič), jeho uvoľnený
podiel zásadne prirastá ostatným zákonným dedičom tej istej skupiny16. Uvedená
zásada má dve výnimky. Prvou je zásada reprezentácie uplatňovaná v prvej dedičskej
skupine, v zmysle ktorej ak nededí dieťa poručiteľa, nastupujú jeho deti a ak nededia
tie, nastupujú ich potomkovia. V prípade tretej dedičskej skupiny sa uplatňuje
výnimka uvedenej zásady v zmysle ktorej, ak nededia súrodenci poručiteľa dedia jeho
deti. Tu však zásada reprezentácie končí a prípade, ak potomkovia súrodencov
poručiteľa nemajú deti, dedia ďalší súrodenci poručiteľa a ak ich niet, nastupuje
princíp akrescencie a ak ďalších dedičov v dedičskej skupine niet, nastupujú dedičia
v ďalšej dedičskej skupine.
Ako už bolo uvedené, dedenie zo zákona znamená prechod poručiteľovho
majetku zomrelého poručiteľa na osoby, určené zákonom podľa stupňa ich
§479 OZ
R 22/1958
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príbuzenstva k poručiteľovi (príp. Iným blízkym vzťahom k poručiteľovi a vzťahom
k jeho domácnosti alebo závislosti od výživy poručiteľa).
Prvú dedičskú skupinu tvoria potomkovia poručiteľa a manžel/manželka,
každý z nich dedí rovnakým dielom. Podľa zásady reprezentácie nastupujú namiesto
detí poručiteľa, ktoré sa nedožili jeho smrti, potomkovia poručiteľa. Za deti poručiteľa
sa rozumejú potomkovia poručiteľa, bez ohľadu na to, či sa narodili v manželstve,
alebo mimo, pokiaľ sa narodili živé. Za deti poručiteľa sa považujú aj deti, ktoré
poručiteľ osvojil. V prípade manžela platí, že v prvej dedičskej skupine dedí iba
vtedy, ak ide o manželstvo (t.j. nie druh, družka), pričom nie je dôležité, či manželia
spolu žili v jednej domácnosti, prípadne mali rozdelené BSM a súčasne, v manželstve
sa narodili potomkovia, nakoľko manželka sama o sebe nemôže byť dedičom v prvej
dedičskej skupine.
Druhú dedičskú skupinu tvoria manžel poručiteľa, rodičia poručiteľa a osoby,
ktoré žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej
domácnosti a boli odkázaní na jeho výživu, alebo sa starali o spoločnú domácnosť.
Táto dedičská skupina prichádza do úvahy iba vtedy, ak poručiteľ nemal žiadnych
potomkov, alebo potomkovia z akéhokoľvek dôvodu nededia. Môže ísť o situácie,
kedy všetci odmietli dedičstvo (§463 OZ), žiadny z potomkov nemá dedičskú
spôsobilosť (§469 OZ), ak boli platne vydedení (§469a OZ), alebo ak sa na žiadneho
z nich neprihliada vzhľadom na to, že ich pobyt nie je známy alebo sú neznámi (§468
OZ).17 Manžel poručiteľa má v druhej dedičskej skupine osobitné miesto, pretože
v tejto dedičskej skupine môže dediť sám a v prípade, ak je v tejto dedičskej skupine
dedičov viac, manžel dedí vždy polovicu dedičstva po poručiteľovi. Osobitosťou tejto
dedičskej skupiny je možnosť dediť aj tzv. spolužijúcej osobe. Ide o fyzickú osobu,
u ktorej sa predpokladá blízky osobný a citový vzťah s poručiteľom, daný
starostlivosťou o spoločnú domácnosť, alebo odkázanosťou na výživu poručiteľa.
Nemusí ísť teda o príbuznú poručiteľa. V zmysle platnej judikatúry spolužijúca osoba
musí žiť v spoločnej domácnosti tak, ako by bola členom rodiny, vyžaduje sa, aby sa
starala o spoločnú domácnosť (obstarávaním domácich prác, udržiavaním poriadku
v byte, obstarávaním bielizne a údržbou šatstva, prípravou jedla a pod.) alebo
poskytovala prostriedky na úhradu potrieb spoločnej domácnosti, alebo aby bola
odkázaná výživou na poručiteľa.18 Osoba, ktorá sa starala o poručiteľa (osamelého
a nevládneho), ale nežila s ním v spoločnej domácnosti, nie je dedičom zo zákona
podľa ustanovenia §474 OZ.19 Spolužitie v dĺžke jeden rok musí existovať v čase
smrti poručiteľa. Pokiaľ by dedičom v druhej dedičskej skupine zákonných dedičov
bola iba spolužijúca osoba, táto nemôže dediť sama v druhej dedičskej skupine a dedí
v tretej dedičskej skupine zákonných dedičov spolu so súrodencami poručiteľa.
Pokiaľ by poručiteľ nemal súrodencov, tak spolužijúca osoba dedí v tretej dedičskej
skupine sama. Súrodenci majú v tretej dedičskej skupine zákonných dedičov
nevstupujú do tejto dedičskej skupiny po uvoľnenom mieste rodičov poručiteľa
17
FEKETE, M. Občiansky zákonník 3. zväzok (Dedenie, Záväzkové právo – všeobecná časť). Veľký komentár, 2.
aktualizované a rozšírené vydanie. Bratislava: Eurokódex 2015, s. 115.
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v druhej dedičskej skupine (v druhej dedičskej skupine dochádza medzi zákonnými
dedičmi k tzv. prirastaniu dedičských podielov). Ak sa uvoľní miesto po niektorom
súrodencovi, na uvoľnené miesto po ňom vstupujú jeho potomkovia. Potomkovia
týchto potomkov však už nededia.
V poslednej dedičskej skupine dedia rovnakým dielom prarodičia poručiteľa
(t.j. starý rodičia) a ak nededí žiaden z nich, dedia rovnakým dielom ich deti.
V prípade, ak žije čo i len jeden z dedičov staršej generácie, vylučuje z dedenia
kohokoľvek z mladšej generácie (tzv. graduálny systém). V prípade, ak nededí nikto
zo zákonnej skupiny dedičov v štvrtej dedičskej skupine, dedičstvo pripadne štátu.
3

ZÁVET A OCHRANA NEOPOMENUTEĽNÉHO DEDIČA

Občiansky zákonník pojem závet vo svojich ustanoveniach nedefinuje.
Zohľadňujúc zavedené teoreticko-právne a vedecké zásady upravujúce oblasť
právnych úkonov, ako aj ustanovenia upravujúce formálne a obsahové náležitosti
závetu, však môžeme súhlasiť s tvrdením autorov, podľa ktorého je závet možné
definovať ako jednostranný právny úkon, ktorým poručiteľ, ako fyzická osoba, činí
v zákonom predpísanej forme dispozíciu so svojím majetkom pre prípad smrti (mortis
causa).20 Poručiteľ môže vo forme závetu počas života rozhodnúť o tom, kto a v akom
rozsahu nadobudne jeho majetok po jeho smrti. Toto rozhodovanie spočíva jednak
v určení osôb, ktoré nadobudnú majetok po jeho smrti a tiež veľkosti podielov z jeho
majetku, ktoré nadobudnú. Týmto spôsobom môže poručiteľ počas svojho života
zmeniť okruh zákonných dedičov, ktorí v prípade jeho smrti nadobudnú jeho majetok.
Môže tak rozhodnúť autonómne, akýmkoľvek spôsobom a vylúčiť tak prechod
majetku na osoby, ktorým by inak pripadlo dedičstvo na základe dedičskej
postupnosti zo zákona.
Jediným limitom testovacej voľnosti poručiteľa je dedičské právo
neopomenuteľných dedičov upravené v §479 OZ. V záujme ochrany dedičských práv
neopomenuteľných dedičov platí, že sa im musí v prípade, ak poručiteľ zriadil počas
svojho života závet, dostať tzv. zákonný podiel. Zákonný podiel neopomenuteľných
dedičov môže byť v prípade dedenia zo závetu nižší, ako podiel v prípade dedenia zo
zákona, jeho minimálna výška je však zákonom stanovená v závislosti od veku
potomkov. V prípade maloletých potomkov, ich dedičský podiel predstavuje
najmenej výšku ich dedičského podielu zo zákona a v prípade plnoletých potomkov
aspoň toľko, koľko robí polovica ich zákonného podielu.
V zmysle platnej judikatúry, zákonnými podielmi neopomenuteľných dedičov
možno rozumieť iba podiely, ako sa mohli javiť poručiteľovi v čase jeho smrti21. Ide
teda o tú časť dedičstva, na ktorú má nárok neopomenuteľný dedič v prípade, ak má
dedičskú spôsobilosť a dedičstvo po poručiteľovi neodmietne. Zákonný dedičský
podiel sa vypočítava z celého dedičstva podľa stavu v čase smrti poručiteľa a nie stavu
20
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v čase, keď bol závet poručiteľom zriadený. Pri určovaní výšky dedičských podielov
neopomenuteľných dedičov sa vychádza z počtu dedičov, ktorý tvorili v čase smrti
poručiteľa prvú dedičskú skupinu a ktorým by dedičstvo pripadlo, keby poručiteľ
nezriadil závet.22 V prípade, ak poručiteľ zriadil závet iba na časť svojho majetku
a časť z jeho majetku majú nadobudnúť dedičia zo zákona, ako neopomenuteľní
dedičia, dedičský podiel je podľa ustálenej judikatúry súdov potrebné počítať z celého
dedičstva, nielen z tej časti, ktorá sa v konkrétnom prípade dedí zo závetu, teda z tej
časti dedičstva, o ktorej poručiteľ zriadil závet.23
V zmysle platnej judikatúry24, existujú rôzne názory na to, či sa pri výpočte
výšky podielov neopomenuteľných dedičov prihliada na všetky osoby, ktoré patria do
prvej dedičskej skupiny, bez ohľadu na to, či sú dedičsky spôsobilé, alebo dedičstvo
neodmietli, alebo iba na tie, na ktoré sa bude pri prejednávaní a vyporiadaní dedičstva
prihliadať. Prikláňame sa k názoru, podľa ktorého pri určení výšky dedičského
podielu podľa ustanovenia §479 OZ sa vychádza z počtu dedičských podielov
a dedičov, ktorí tvorili v čase smrti poručiteľa prvú dedičskú skupinu a ktorým by
dedičstvo pripadlo, keby poručiteľ nezanechal závet, pričom je bezvýznamné, či
dedičstvo odmietli, alebo sa k nim neprihliada s poukazom na neznáme miesto ich
pobytu, sú dedičsky nespôsobilí, alebo ak dedičský súd postupuje v konaní bez zreteľa
na týchto dedičov.25
V zásade platí, že v prípade, ak si uplatnil svoj nárok ako neopomenuteľný
dedič syn poručiteľa, vylučuje z nároku svojho potomka, vnuka poručiteľa. Znamená
to, že bližší potomok v zásade vylučuje z nároku na povinný dedičský podiel
vzdialenejšieho potomka poručiteľa. V tejto situácii vzniká otázka, čo v prípade, ak
nededí svoj zákonný dedičský podiel neopomenuteľný dedič z dôvodu, že dedičstvo
odmietol. V takom prípade platí, že dedia ako neopomenuteľní dedičia vzdialenejší
potomkovia poručiteľa (vnuci), nemôžu však dostať viac, ako by patrilo ich
predchodcovi. Vzdialenejší potomkovia (vnuci) v takom prípade zdedia zákonný
podiel vo výške polovice dedičského podielu plnoletého syna poručiteľa, ktorý
dedičstvo odmietol
V prípade, ak poručiteľ v závete opomenie svojich potomkov, ako
neopomenuteľných dedičov, je v tejto časti závet relatívne neplatný, avšak iba
v prípade, ak sa závetom opomenutý potomok relatívnej neplatnosti dovolá.
Dovolaním sa relatívnej neplatnosti závetu sa potomkovia, napriek zneniu závetu,
ktorým boli z dedenia vylúčení, stanú dedičmi v zmysle §479OZ vo výške ich
zákonného dedičského podielu. V prípade, ak sa dotknutí potomkovia poručiteľa
relatívnej neplatnosti závetu nedovolajú, v dôsledku tejto skutočnosti nepristupujú
k dedeniu a dedičom sa stáva závetný dedič. Právo dovolať sa relatívnej neplatnosti
závetu sa premlčuje v 3 ročnej premlčacej lehote, ktorá začína plynúť odo dňa, kedy
22
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sa potomok dozvedel, že bol v závete poručiteľom opomenutý. V prípade, ak sa
relatívnej neplatnosti závetu opomenutý dedič dovolá, je závet v tej časti neplatný
a maloletým dedičom sa musí dostať ich minimálny zákonný dedičský podiel
a plnoletým dedičom toľko, koľko činí jedna polovica ich zákonného podielu.
V zmysle platnej judikatúry, nároky neopomenuteľných dedičov nie sú nárokmi na
peňažnú úhradu ich podielu voči dedičom zo závetu, ale sú nárokmi na príslušný
podiel z majetku zanechaného poručiteľom.26
Dovolanie sa neplatnosti závetu, ako právneho úkonu v zmysle §40aOZ sa
vzťahuje ku konkrétnemu závetu poručiteľa. Ak poručiteľ zanechal viac závetov, je
možné, aby sa neopomenuteľný dedič dovolal neplatnosti všetkých závetov, alebo len
niektorého z nich.27 V prípade, ak poručiteľ na svojich potomkov v závete pamätal,
avšak nie v zákonnom podiele, považuje sa takýto potomok za závetného dediča
ohľadom toho majetku, ktorý mu bol odkázaný v závete a za zákonného dediča
ohľadom majetku, ktorý predstavuje jeho zákonný nárok na chýbajúci zostatok do
jeho zákonného podielu neopomenuteľného dediča.28
4

VYDEDENIE A OCHRANA NEOPOMENUTEĽNÉHO DEDIČA

Vydedenie je jednostranný prejav vôle poručiteľa, uskutočnený pre prípad jeho
smrti, na základe ktorého poručiteľ prejaví svoju vôľu pozbaviť svojho potomka práva
dediť. Vo vzťahu k neopomenuteľnému dedičovi je možné konštatovať, že vydedenie
zbavuje neopomenuteľného dediča jeho práva nadobudnúť svoj zákonný podiel
v zmysle §479 OZ. Materiálnou podmienkou vydedenia je existencia jedného
z dôvodov uvedených v §469a OZ.29 Rozširovanie týchto dôvodov nie je prípustné.30
V zmysle platnej judikatúry, samotná existencia dôvodov vydedenia pre vydedenie
potomka nepostačuje, je potrebné, aby dôvody boli uvedené v samotnej listine
o vydedení. V súvislosti s ustanovením §479 OZ, druhá veta platí, že pokiaľ došlo
k platnému vydedeniu za podmienok uvedených v §469a, vydedené osoby sa
nepovažujú za neopomenuteľných dedičov, to isté sa vzťahuje aj na potomkov
neopomenuteľného dediča v prípade, že je to v listine o vydedení uvedené. Ohľadom
rozsahu vydedenia neopomenuteľného dediča, t.j. či možno potomka vydediť
čiastočne, alebo iba v celom rozsahu, stotožňujeme sa s tými názormi, podľa ktorých
aj čiastočné vydedenie potomka je možné, nakoľko žiadne znenie žiadneho
ustanovenia Občianskeho zákonníka nevylučuje čiastočné vydedenie.31K vydedeniu
Z IV (s. 830)
KS Brno 18 Co 171/1997
28
KUPKA, L.: Dedičské právo hmotné II – doplnené a prepracované vydanie. Bratislava: Eurounion, 2016. s.272
29
Podľa §469OZ poručiteľ môže vydediť svojho potomka, ak
a) v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, starobe, alebo iných závažných
prípadoch,
b) o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať,
c) bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka,
d) trvalo vedie neusporiadaný život.
30
Uznesenie NS SR zo dňa 26. 07. 2012, sp. zn. 4 Cdo 194/2011
31
FEKETE, I.: Občiansky zákonník 3. zväzok (Dedenie, Záväzkové právo – všeobecná časť). Veľký komentár, 2.
aktualizované a rozšírené vydanie. Bratislava: Eurokódex 2015. 77 s.
26
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môže dôjsť aj v závete poručiteľa, kedy poručiteľ testuje svoj majetok závetným
dedičom a súčasne, aby sa vyhol riziku napadnutia neopomenuteľného dediča
relatívnou neplatnosťou závetu z dôvodu jeho opomenutia, potomka vydedí.
Samozrejme, aby takéto vydedenie bolo platné, je potrebné, aby bol na vydedenie
daný zákonný dôvod.
Je možné polemizovať nad otázkou, či je spravodlivé, aby sa účinky vydedenia
vzťahovali aj na potomkov potomka poručiteľa bez ohľadu na to, či títo spĺňajú jeden
z dôvodov vydedenia. Podľa zákona32 totiž platí, že pokiaľ to poručiteľ v listine
o vydedení vyslovene uvedie, právne dôsledky vydedenia sa vzťahujú aj na potomkov
vydedeného potomka. V tomto prípade nezáleží na tom, či by proti nim samým bolo
možné uplatniť niektorý z dôvodov vydedenia, alebo nie.33 Vzhľadom k tomu, že
vydedenie je právny úkon, ktorý absolútne zbavuje potomka poručiteľa jeho práva na
akýkoľvek podiel na dedičstve, prikláňame sa k tomu názoru, že následky takéhoto
úkonu by sa mali vzťahovať len na vydedeného potomka poručiteľa. Tento náš názor
má oporu aj v ďalších inštitútoch dedičského práva, kedy sa účinky právneho úkonu
vzťahujú priamo na osobu, ktorá ho uskutočnila, resp. voči ktorej smeruje. Napríklad
odmietnutie dedičstva sa vzťahuje iba na toho dediča, ktorý odmietnutie vykonal a nie
na jeho potomkov. Uvedené potvrdzuje aj platná judikatúra, podľa ktorej dedičstvo
nemožno odmietnuť s účinkami pre potomkov toho, kto dedičstvo odmietol.34
Obdobne v prípade, ak poručiteľ testoval časť svojho majetku na závetného dediča,
pokiaľ sa ten smrti poručiteľa nedožije, nastupujú na jeho miesto zákonní dedičia,
pokiaľ poručiteľ neustanovil náhradných závetných dedičov. Aj v tomto prípade platí,
že právne účinky vôle poručiteľa testovať majetok, resp. jeho časť, sa vzťahujú iba na
závetného dediča, nie na jeho potomkov. Argumentom môže byť aj ochrana
neopomenuteľného dediča. Totiž v prípade, ak by sme obmedzili možnosť poručiteľa
v zmysle §469a ods. 2 vztiahnuť dôsledky vydedenia aj na potomkov poručiteľa bez
ohľadu na existenciu dôvodu na strane potomka poručiteľa, umožnili by sme
potomkovi platne vydedeného potomka, aby sa ako neopomenuteľný dedič domáhal
svojho zákonného dedičského podielu v zmysle §470 OZ.
Na zrušenie právnych účinkov vydedenia zo strany poručiteľa sa vyžaduje
zničenie listiny o vydedení (závetu), prípadne vytvorenie nového závetu (alebo listiny
o vydedení), v ktorom poručiteľ určí vydedeného potomka ako svojho dediča.
Poručiteľ teda odvolá svoju listinu o vydedení.
Podľa z.č. 160/2016 Civilný mimosporový poriadok, v platnom znení (ďalej
tiež „CMP“), sa vydedený potomok môže v dedičskom konaní brániť proti vydedeniu
namietnutím platnosti vydedenia a to kedykoľvek v priebehu konania o dedičstve, až
do vydania uznesenia podľa §203 CMP. Potomok môže namietať formálne
a obsahové náležitosti listiny o vydedení. V prípade formálnych náležitostí pôjde
najmä o nedodržanie formy listiny o vydedení, v prípade obsahových náležitostí
pôjde o namietanie existencie dôvodov vydedenia. Notár ako súdny komisára je
§469a OZ
NS ČR 30 Cdo 1798/2005
34
NS SR 3Cdo 197/2010
32
33
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povinný v uvedenom prípade postupovať podľa ustanovení §192-194 CMP, ktoré
upravujú postup notára ako súdneho komisára v prípade, ak sa v konaní o dedičstve
vyskytnú otázky tzv. incidenčného charakteru, medzi ktoré patrí aj prípad, kedy
rozhodnutie v dedičskom práve závisí od zistenia sporných skutočností.35 Po
uplatnení námietky zo strany vydedeného potomka notár po márnom pokuse o zmier
konanie preruší a odkáže osobu, ktorá uplatnila námietku, aby svoje právo uplatnila
žalobou na súde a na jej podanie určí lehotu s minimálnou dĺžkou jedného mesiaca.
Právoplatné súdne rozhodnutie daného sporu má vplyv na to, s akými osobami bude
notár pokračovať v dedičskom konaní. Proti právoplatnému rozhodnutiu súdu má
osoba právo podať odvolanie v súlade s ustanoveniami z.č. 160/2015 Civilného
sporového poriadku, v platnom znení. Ak žaloba nebola podaná v lehote, alebo ak
bolo konanie o žalobe zastavené alebo ak bola žaloba odmietnutá, platí, že spor
o dedičské právo bol rozhodnutý v neprospech žalobcu.36
A napokon, ochrana neopomenuteľného dediča môže spočívať aj v zmene jeho
správania voči poručiteľovi za jeho života, čo bude mať za následok, že poručiteľ svoj
prejav vôle zmení. Poručiteľ môže napísať odvolanie vydedenia, ktoré musí mať
rovnakú formu, aká je potrebná pre listinu o vydedení. Tento spôsob je praktický
najmä v prípadoch, keď vydedenie bolo spísané v závetnej listine, a poručiteľ nechce
zrušiť platnosť závetu. Poručiteľ môže rovnako spísať nový závet, ktorým ustanoví
vydedeného potomka opäť dedičom. Najjednoduchším spôsobom pre poručiteľa
avšak ostáva zničenie všetkých listín o vydedení.
5

OCHRANA NEOPOMENUTEĽNÉHO DEDIČA V KONTEXTE
PRÁVNEJ ÚPRAVY RAKÚSKA

5.1

Veľká novela dedičského práva v Rakúsku

Právna úprava dedičského práva je v kontexte právnej úpravy Rakúska
obsiahnutá vo všeobecnom občianskom zákonníku „allgemeines bürgerliches
Gesetzbuch“( ďalej len „ABGB“). Rakúsky ABGB nadobudol účinnosť dňa 1.1.1812,
pričom môžeme konštatovať, že jeho novelizácia bola po dobu viac ako sto rokov skôr
ojedinelá. K prvým rozsiahlejším zmenám prišlo až v rokoch 1914 až 1916.
Prvá zásadná zmena pre oblasť dedičského práva nastala až v roku 1989, táto
zmena bola vykonaná prostredníctvom zákona „Erbrechtsänderungsgesetz von
1989“. K ďalšej zmene v oblasti dedičského práva prišlo v roku 2015, a to
prostredníctvom zákona o zmene dedičského práva „Erbrechts – Änderungsgesetz
2015“, ktorá bola v Zbierke zákonov uverejnená pod číslom 87/2015 .V tomto prípade
šlo o rozsiahlu novelizáciu dedičského práva a teda právnej úpravy ABGB, ale aj
mnohých iných osobitných právnych predpisov s dedením súvisiacich. Táto novela
nadobudla účinnosť ku dňu 1.1.2017.
35
HORVÁTH, E., ANDRÁŠIOVÁ, A.: Civilný mimosporový poriadok. Komentár. Bratislava: Wolters Kluwer. s.
281.
36
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Uvedená novela sa dotkla mnohých oblastí dedičského práva, reagovala na
existenciu zákona o registrovaných partnerstvách, zohľadňuje však tiež existenciu
životného partnera poručiteľa (pojmom „životný partner“ označuje rakúske právo
osoby, ktoré žili po stanovenú dobu pred smrťou poručiteľa spolu s ním v spoločnej
domácnosti - pozn. autora). Osoby, ktorým vzniká právo na povinný dedičský podiel
boli touto novelou obmedzené. Inštitút legátu nová právna úprava výrazne posilnila a
v neposlednom rade došlo tiež k zmenám pri dedení zo závetu. Prvoradým účelom
novelizácie rakúskeho dedičského práva bola modernizácia jednotlivých inštitútov a
s tým spojené sprehľadnenie právnej úpravy. Vzhľadom na historický kontext právnej
úpravy ABGB bolo potrebné mnohé ustanovenia zákona, ktoré disponovali
vlastnosťou obsolentnosti zrušiť.
Novelou neboli dotknuté niektoré základné princípy rakúskeho dedičského
práva. Podľa slovenského dedičského práva sa pri dedení uplatňuje tzv. delačný
princíp upravený v ustanovení § 460 zákona č. 40/1964 Občianskeho zákonníka
(ďalej len ako „OZ“), podľa ktorého „Dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa.“.37
Popri delačnom princípe existuje aj princíp adičný, ktorý sa uplatňuje v dedičskom
práve Rakúska. Tento princíp upravuje ustanovenie § 546 ABGB, „Mit dem Tod setzt
die Verlassenschaft als juristische Person die Rechtsposition des Verstorbenen
fort.“38 Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že po smrti poručiteľa dedičstvo existuje
vo forme právnickej osoby. Dedičia sa oň musia prihlásiť.

5.2

Osoby oprávnené na zákonný dedičský podiel

Právna úprava Slovenského dedičského práva disponuje užším výpočtom osôb,
ktoré disponujú statusom neopomenuteľného dediča ako je tomu v právnej úprave
Rakúska. Slovenské dedičské právo medzi tieto osoby zahŕňa iba potomkov
poručiteľa, zákon ich označuje pojmom „neopomenuteľní dedičia“. Právo
neopomenuteľných dedičov na ich zákonný podiel upravuje ustanovenie § 479 OZ,
podľa ktorého „Maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich
dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna
polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti
neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov.“39
Okruh osôb oprávnených na zákonný dedičský podiel ešte pred účinnosťou
veľkej novely dedičského práva v Rakúsku zahrňoval aj predkov poručiteľa, a to v
tom prípade, že poručiteľ nemal potomkov. Od tejto právnej úpravy sa však v
dôsledku reformy upustilo. Rodičia, ale aj ostatní predkovia poručiteľa účinnosťou
novely svoje právo na zákonný dedičský podiel strácajú. V súčasnosti okruh
oprávnených pozostáva iba z dvoch skupín osôb na získanie zákonného dedičského
podielu, a to sú

-
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potomkovia poručiteľa,
§ 460 Zákon č. 40/1964 Občiansky zákonník
§ 546 JGS Nr. 946/1811 allgemeines bürgerliches Gesetzbuch
§ 479 Zákon č. 40/1964 Občiansky zákonník

435

-

manžela, registrovaného alebo životného partnera poručiteľa.40

Zákonné oprávnenie na dedičský podiel manžela, registrovaného alebo
životného partnera bolo posilnené skutočnosťou, že v súčasnosti nahrádza právo na
dedenie patriace predkom. Manžel má preto nárok na celé dedičstvo, ak neexistujú
potomkovia poručiteľa. Rozšírenie právnej úprav aj na životného partnera je
podmienené splnením určitých predpokladov, ktorými sú spoločná domácnosť
s poručiteľom v posledných troch rokoch pred smrťou za neexistencie tak manželstva
ako aj registrovaného partnerstva poručiteľa.

Ako už bolo uvedené, pod pojmom „povinný podiel“ sa rozumie právo dediča
na minimálny zákonný podiel na dedičstve. Povinný podiel obmedzuje slobodu
poručiteľa. Predstavuje povinnú peňažnú pohľadávku pre potomkov alebo manžela,
registrovaného alebo životného partnera poručiteľa. 41 Minimálny zákonný podiel na
dedičstve sa vzťahuje na osoby vyššie uvedené, a to vtedy ak ich poručiteľ opomenul
v závete. Svojho práva na povinný podiel sa môže osoba opomenutá v závete domáhať
voči dedičom určeným v závete. Podľa Sameka sa však možno domáhať aj voči
dedičom zákonným, ale iba v takom prípade, že títo boli za života poručiteľa značne
zvýhodnení. V tomto kontexte je dôležité spomenúť aj ustanovenie § 760 odsek 1
ABGB, podľa ktorého „Wenn einer der in § 757 angeführten Personen infolge
Pflichtteilsverzichtes oder Ausschlagung der Erbschaft kein Pflichtteil zusteht, erhöht
dies im Zweifel die Pflichtteile der anderen Pflichtteilsberechtigten nicht.“42 Z
uvedeného vyplýva, že v prípade, straty oprávnenia na povinný dedičský podiel, sa
podiel ostatných o tento podiel nezvyšuje.
Výšku povinného dedičského podielu upravuje ustanovenie § 759 ABGB,
podľa ktorého je táto výška polovica ich zákonného dedičského podielu. Právny nárok
na povinný podiel vzniká dedičom v momente smrti poručiteľa a môžu si ho uplatniť
v lehote jeden rok odo dňa smrti poručiteľa. Vyplatenie povinného podielu je možné
iba v peniazoch. Neprihliada sa pritom na konkrétnu formu majetku tvoriacu súpis
dedičstva. V prípade vyplatenia povinného podielu prichádza do úvahy aj vyplatenie
v splátkach prípadne odklad vyplatenia povinného podielu, ktorý má svoje špecifiká.
Odklad výplaty povinného podielu upravuje ustanovenie § 766 ABGB. Podľa tohto
ustanovenia je možné výplatu odložiť na dobu päť rokov a na základe osobitných
prípadov až na dobu desať rokov. Odklad splatnosti môže nariadiť dedičský súd na
základe žiadosti dediča, prípadne môže byť zriadený už v závete. V oboch prípadoch
odkladu dedičstva prináleží oprávnenému dedičovi úrok vo výške 4 % z hodnoty
podielu.

WELSER, R.: Grundriss des bürgerlichen Rechts. Band II; 13. vyd., Wien: Manz Verlag 2007, s. 547.
GSCHNITZER, F. – FAISTENBERGER, Ch.: Österreichisches Erbrecht; 2. vyd., Wien – New York: Springer
Verlag, 1983, s. 100.
42
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5.3

-

-

Podmienky vydedenia

Ustanovenie § 770 ABGB upravuje zákonné dôvody vydedenia, ktorými sú:
spáchanie trestného činu proti poručiteľovi, ktorý bol spáchaný úmyselne a
hrozí zaň trest odňatia slobody dlhší ako jeden rok,
spáchanie trestného činu proti manželovi, registrovanému partnerovi,
životnému partnerovi alebo príbuzným, súrodencom poručiteľa a ich deťom,
ktorý bol spáchaný úmyselne a hrozí zaň trest odňatia slobody dlhší ako jeden
rok,

úmyselné zmarenie alebo pokus o zmarenie skutočnej poslednej vôle
poručiteľa,
spôsobenie vážneho psychického utrpenia,
iné hrubé zanedbávanie svojich povinností vyplývajúcich z rodinného práva
voči poručiteľovi, alebo
odsúdenie na doživotie alebo na dvadsať rokov odňatia slobody za jeden alebo
viac úmyselných trestných činov.43

Vyššie uvedené dôvody vydedenia boli novelou čiastočne rozšírené. Novinkou
je, že trestné činy proti blízkym príbuzným, spôsobovanie vážneho psychického
utrpenia a porušovanie povinností vyplývajúcich z rodinného práva sú pri dedení už
zohľadnené.
Vydedenie predstavuje odňatie povinného podielu zákonnému dedičovi. Toto
odňatie môže byť buď čiastočné alebo úplné. K vydedeniu môže dôjsť výslovne, ale
aj konkludentne.
Rakúska právna úprava v ustanovení § 771 ABGB upravuje aj špecifický dôvod
vydedenia, ktorým je „exheredatio bona meste“. Podľa tohto ustanovenia, „Wenn auf
Grund der Verschuldung oder des verschwenderischen Lebensstils eines
Pflichtteilsberechtigten die Gefahr besteht, dass der ihm gebührende Pflichtteil ganz
oder größtenteils seinen Kindern entgehen wird, kann ihm der Pflichtteil zugunsten
seiner Kinder entzogen werden.“44 Tento druh vydedenia sa vzťahuje na neadekvátne
vedenie života zákonného dediča. Dôvodom môže byť zadlženosť, prípadne riziko
premrhania majetku získaného dedením. Na základe tohto dôvodu je možné zbaviť
zákonného dediča jeho povinného dedičského podielu v prospech jeho potomkov.
ZÁVER
Dedenie patrí do skupiny základných ľudských práv a slobôd. Podľa článku 20
ods. 1 Ústavy Slovenskej sa dedenie zaručuje. V prípade, že existuje predmet
dedičstva každému vzniká právo dediť. Neopomenuteľný dedič je samostatnou
43
44
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kategóriou dedičov, ktorej zákon priznáva špecifickú právnu ochranu. Inštitút
neopomenuteľného dediča má v právnych poriadkoch kontinentálnej Európy
dlhovekú tradíciu. Tento inštitút v sebe zahŕňa, určitý okruh osôb, ktoré nesmú byť v
dedičskom konaní opomenuté. Ochrana neopomenuteľných dedičov spočíva v
priznaní povinného podielu, ktorý im môže byť odňatý iba v prípade vydedenia.
Prostredníctvom tohto inštitútu je vyjadrený princíp preferovania rodinných
príslušníkov v prípade smrti poručiteľa a predstavuje priamy zásah do jeho
testamentárnej slobody. Zákonodarca či už v pre oblasť dedičského práva Slovenskej
republiky alebo Rakúska považuje za dôležitejšie chrániť záujmy potomkov
poručiteľa. Vzniká tu tak snaha o ich majetkové zabezpečenie na úkor testamentárnej
slobody.
Čiastková komparácia jednotlivých právnych úprav nachádza svoj význam z
hľadiska praktického. Prostredníctvom nej je možné zohľadniť zmeny v dedičskom
práve v právnej úprave Rakúska pri rekodifikácii občianskeho práva v súčasnosti
prebiehajúcej na našom území. V rámci rekodifikačných práv v budúcnosti sa
predpokladajú pre oblasť dedičského práva rozsiahle zmeny. Tieto zmeny sa majú
dotknúť aj inštitútu neopomenuteľného dediča a jeho ochrany. V súvislosť s
neopomenuteľnými dedičmi nastanú zmeny predovšetkým pre inštitút vydržania. V
rámci rekodifikačných prác by sa mali precíznejšie upraviť jednotlivé dôvody, v
dôsledku ktorých dochádza k vydedeniu. V praxi často dochádza k problematickému
dokazovaniu resp. vyvracaniu jednotlivých dôvodov vydedenia. Nakoľko inštitút
vydedenia predstavuje významný zásah do práva neopomenuteľného dediča na jeho
dedičský podiel, je potrebné, aby právna úprava v tomto smere poskytovala vyšší
stupeň právnej istoty, ako poskytuje v súčasnosti. Podľa nášho názoru by okruh
neopomenuteľných dedičov v rámci rekodifikačných prác, nemal byť rozširovaný.
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Zodpovedná osoba a jej postavenie
pri poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti1
Data Protection Officer
and its Role as regards Healthcare Providers
JUDr. Laura Rózenfeldová

Abstrakt
Predmetom tohto príspevku je analýza inštitútu zodpovednej osoby v zmysle novej
právnej úpravy ochrany osobných údajov obsiahnutej vo Všeobecnom nariadení
o ochrane údajov, a to v kontexte aplikácie tohto inštitútu zo strany poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti. Konkrétne sa autori v tomto príspevku zaoberajú
identifikáciou základných problematických otázok spojených s aplikáciou tohto
inštitútu, a to predovšetkým pokiaľ ide o vymedzenie prípadov obligatórneho
a fakultatívneho určenia zodpovednej osoby poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti,
ako aj vo vzťahu k posúdeniu postavenia a úloh prislúchajúcich zodpovednej osobe.
Kľúčové slová:
ochrana osobných údajov, zodpovedná osoba, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti
Abstract
The objective of this paper is to analyse the obligation of the controller and the
processor to designate a data protection officer stipulated in the newly adopted
regulation on personal data protection contained in the General Data Protection
Regulation, in the context of healthcare providers. The authors focus specifically on
the identification of the relevant issues in this context, particularly as regards the
specification of situations of obligatory and facultative determination of the data
protection officer by the healthcare providers as well as the analysis of the role and
activities of the data protection officer.
Key words:
personal data protection, data protection officer, healthcare provider

Tento článok bol vypracovaný v rámci projektu Priateľské dátové prostredie v zdravotníctve (kód projektu
314011L790), ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Efektívna verejná
správa.
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ÚVOD
Právo na ochranu osobných údajov je jedným zo základných práv fyzických
osôb zakotveným v čl. 8 Charty základných práv Európskej únie,2 v čl. 16 ods. 1
Zmluvy o fungovaní Európskej únie,3 ako aj vo vnútroštátnych právnych poriadkoch
jednotlivých členských štátov. V podmienkach Slovenskej republiky je uvedené
základné právo zahrnuté priamo v Ústave Slovenskej republiky, ktorá v čl. 19 ods. 3
ustanovuje právo každého „na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním,
zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe.“4 V tejto súvislosti je
potrebné konštatovať, že právo na ochranu osobných údajov jednotlivcov nie je
právom absolútnym, ale je potrebné ho „posudzovať vo vzťahu k jeho funkcii
v spoločnosti a musí byť vyvážené s ostatnými základnými právami, a to v súlade so
zásadou proporcionality.“5
V dôsledku technologického vývoja a globalizácie možno v poslednom období
pozorovať neustále sa zvyšujúcu mieru využívania osobných údajov zo strany
súkromných subjektov presahujúcu hranice jednotlivých členských štátov, resp.
samotnej Európskej únie. S využívaním osobných údajov v podnikateľskej činnosti
týchto subjektov je nevyhnutne spojená vyššia miera ohrozenia, ako aj prípadných
zásahov do základného práva dotknutých osôb na ochranu osobných údajov.
Predmetný vývoj viedol k potrebe vytvorenia vhodnejšieho a komplexnejšieho
právneho rámca na ochranu osobných údajov aplikovateľného na nadnárodnej úrovni.
Výsledkom tohto procesu bolo prijatie novej právnej úpravy ochrany osobných
údajov obsiahnutej v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie
o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“), ktorá je priamo aplikovateľná
v jednotlivých členských štátoch Európskej únie. Cieľom uvedeného Nariadenia je
predovšetkým zabezpečenie konzistentnej a vysokej úrovne ochrany osobných údajov
fyzických osôb a odstránenie prekážok tokov osobných údajov v rámci Európskej
únie.
Zabezpečenie účinnej ochrany osobných údajov na celom území Európskej
únie si v zmysle Nariadenia vyžaduje „posilnenie a spresnenie práv dotknutých osôb
a povinností tých, ktorí osobné údaje spracúvajú a o ich spracúvaní rozhodujú, ako
aj zodpovedajúcich právomocí na monitorovanie a zabezpečenie súladu s pravidlami

Charta základných práv Európskej únie. Ú. v. EÚ C 326, 26.10.2012, s. 391-407.
Zmluva o fungovaní Európskej únie. Ú. v. EÚ C 326, 26.10.2012, s. 47-390.
4
Čl. 19 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.
5
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie
o ochrane údajov). Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1-88. Preambula (4).
2
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ochrany osobných údajov a zodpovedajúcich sankcií za porušenia pravidiel
v členských štátoch.“6
Predmetom tohto príspevku je posúdenie jedného zo spôsobov,
prostredníctvom ktorého sa zabezpečuje plnenie povinností subjektov, ktoré osobné
údaje spracúvajú a o ich spracúvaní rozhodujú, a to konkrétne „novo-zavedeného“
inštitútu zodpovednej osoby. Bližšie sa v tomto príspevku zameriame na vybrané
aspekty inštitútu zodpovednej osoby, a to v kontexte aplikácie tohto inštitútu pri
poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.
1

PRÁVNA ÚPRAVA INŠTITÚTU ZODPOVEDNEJ OSOBY

Inštitút zodpovednej osoby nie je v právnom poriadku Slovenskej republiky,
ako ani v právnom poriadku Európskej únie novým inštitútom. Povinnosť určenia
zodpovednej osoby ustanovoval v podmienkach Slovenskej republiky už zákon č.
428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov (účinný od 1. januára 2009 do 30. júna
2013), ktorý túto povinnosť ukladal tým prevádzkovateľom, ktorí zamestnávali viac
ako päť osôb. Uvedený zákon bol neskôr zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (účinný do 24. mája 2018)
zrušený. Touto zmenou právnej úpravy došlo k nahradeniu pôvodne obligatórnej
povinnosti určiť zodpovednú osobu možnosťou prevádzkovateľa, resp.
sprostredkovateľa, ktorý spracúva osobné údaje prostredníctvom oprávnených osôb,
písomne poveriť výkonom dohľadu jednu alebo viaceré zodpovedné osoby, ktorých
úlohou bolo dozerať na dodržiavanie zákonných ustanovení pri spracúvaní osobných
údajov. Určenie takejto zodpovednej osoby, prípadne viacerých zodpovedných osôb
však nemalo vplyv na zodpovednosť prevádzkovateľa, ktorý v zmysle § 23 ods. 1
predmetného zákona zodpovedal za výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov
spracúvaných podľa tohto zákona. Zákon č. 122/2013 Z. z. bol následne zrušený
a nahradený v súčasnosti platným zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (účinným od 25. mája 2018).
Z hľadiska právnej úpravy práva Európskej únie bolo možné nájsť inštitút
zodpovednej osoby v úprave v súčasnosti už neúčinnej Smernice Európskeho
parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri
spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov,7 a to napr. v čl. 18 (2),
predmetom ktorého bola úprava možnosti zjednodušenia alebo ustanovenia výnimky
z tam ustanovenej povinnosti oznámenia dozornému orgánu za splnenia Smernicou
ustanovených podmienok, a to o. i. v prípade, ak kontrolór, v súlade s právom štátu,
ktoré ho riadi, ustanoví úradníka na ochranu osobných údajov. Zodpovednosť
úradníka na ochranu osobných údajov spočívala predovšetkým v zabezpečovaní, a to
nezávislým spôsobom, vnútornej uplatniteľnosti vnútroštátnych predpisov v súlade
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie
o ochrane údajov). Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1-88. Preambula (11).
7
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní
osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov. Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31-50.
6
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s touto Smernicou. Uvedený inštitút úradníka na ochranu osobných údajov bol okrem
Slovenskej republiky zakotvený aj v iných členských štátoch EÚ, ako napr.
v Nemecku, Francúzsku, Švédsku, Maďarsku, Poľsku. Zavedenie tohto inštitútu
podporovala aj Pracovná skupina pre ochranu jednotlivcov so zreteľom na
spracovanie osobných údajov (ďalej len „Pracovná skupina“),8 ktorá vo svojich
odporúčaniach podporovala dobrovoľné určenie zodpovednej osoby, čo považovala
za jeden zo spôsobov zabezpečenia účinnej ochrany osobných údajov v praxi.9
Ako už bolo uvedené, s účinnosťou ku dňu 25. mája 2018 došlo k významným
zmenám v oblasti právnych predpisov regulujúcich problematiku ochrany osobných
údajov, a to prijatím Nariadenia, ktorým došlo k zrušeniu dovtedy účinnej Smernice
95/46/ES. Predmetné Nariadenie bolo do slovenského právneho poriadku
pretransformované prijatím zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Inštitút zodpovednej osoby bol
pretransformovaný aj do novoprijatej právnej úpravy ako jeden z prostriedkov na
zabezpečenie dosiahnutia požadovanej úrovne ochrany osobných údajov fyzických
osôb, a to prostredníctvom ustanovenia osobitnej povinnosti prevádzkovateľa
a sprostredkovateľa určiť zodpovednú osobu v prípadoch výslovne ustanovených
Nariadením.
2

POVINNOSŤ
POSKYTOVATEĽA
ZDRAVOTNEJ
STAROSTLIVOSTI URČIŤ ZODPOVEDNÚ OSOBU

Článok 37 (1) Nariadenia ustanovuje prevádzkovateľovi a sprostredkovateľovi
povinnosť určiť zodpovednú osobu v každom prípade, ak:
a)
spracúvanie vykonáva orgán verejnej moci alebo verejnoprávny subjekt
s výnimkou súdov pri výkone ich súdnej právomoci;
b)
hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa sú
spracovateľské operácie, ktoré si vzhľadom na svoju povahu, rozsah
a/alebo účely vyžadujú pravidelné a systematické monitorovanie
dotknutých osôb vo veľkom rozsahu; alebo
c)
hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa je
spracúvanie osobitných kategórií údajov podľa čl. 9 vo veľkom rozsahu
alebo spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné
činy a priestupky podľa čl. 10.
Vo vzťahu k poskytovateľom zdravotnej starostlivosti prichádza do úvahy
predovšetkým aplikácia dôvodov povinného určenia zodpovednej osoby podľa čl. 37
(1) písm. b) a písm. c).

8
K účinnosti Všeobecného nariadenia pre ochranu osobných údajov bola transformovaná do podoby Európskeho
výboru pre ochranu osobných údajov.
9
Opinion 3/2010 on the Principle of Accountability. Adopted on 13. July 2010.
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2.1

Povinnosť
poskytovateľa
zdravotnej
starostlivosti
zodpovednú osobu podľa čl. 37 (1) písm. b) Nariadenia

určiť

V prípade dôvodu povinného určenia zodpovednej osoby podľa čl. 31 (1) písm.
b) možno rozlíšiť tri základné podmienky, ktoré musia byť splnené kumulatívne na
to, aby založili povinnosť prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa určiť zodpovednú
osobu, a to konkrétne:
a) hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa sú
spracovateľské operácie,
b) ktoré si vzhľadom na svoju povahu, rozsah alebo účel vyžadujú pravidelné
a systematické monitorovanie dotknutej osoby,
c) vo veľkom rozsahu.
Pokiaľ ide o identifikáciu hlavných činností prevádzkovateľa
alebo
sprostredkovateľa, v zmysle Preambuly (97) Nariadenia: „V súkromnom sektore sa
hlavné činnosti prevádzkovateľa týkajú jeho primárnych činností, a nie spracúvania
osobných údajov ako vedľajšej činnosti.“ V tejto súvislosti je však potrebné poukázať
na skutočnosť, že v niektorých prípadoch bude spracúvanie osobných údajov
činnosťou, ktorá je nevyhnutnou súčasťou hlavnej činnosti príslušných subjektov.
Takým bude napríklad prípad poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorých
hlavná činnosť síce primárne spočíva v samotnom poskytovaní zdravotnej
starostlivosti, ale jej nevyhnutnou súčasťou je tiež spracúvanie údajov o zdravotnom
stave svojich pacientov, čo je predpokladom správneho a efektívneho poskytovania
hlavnej činnosti. V danom prípade tak bude potrebné prihliadať na predmetné
spracovanie údajov ako na jednu z hlavných, nie vedľajších činností poskytovateľa.
Možno tak predpokladať, že v prípade poskytovateľov zdravotnej starostlivosti bude
analyzovaná podmienka „hlavnej činnosti prevádzkovateľa“ splnená, pokiaľ v rámci
svojej činnosti poskytovateľ napr. prevádzkuje osobitný systém slúžiaci
zamestnancom poskytovateľa na indexáciu údajov o jednotlivých pacientoch, a to či
už ide o ich „štandardné“ osobné údaje slúžiace na identifikáciu konkrétneho
pacienta, alebo údaje o zdravotnom stave jednotlivých pacientov (napr. pri zadávaní
výsledkov vyšetrení a pod.).
Ďalšia podmienka pre založenie povinnosti určiť zodpovednú osobu vyplýva
z povahy, rozsahu a/alebo účelov spracovateľských operácií, ktoré si vyžadujú
pravidelné a systematické monitorovanie dotknutých osôb.
Pracovná skupina pod pojem „pravidelná činnosť“ zaraďuje akékoľvek
činnosti, pre ktoré je charakteristický jeden alebo viaceré z nasledujúcich znakov: a)
prebiehajúce alebo vyskytujúce sa v určitých intervaloch alebo v určitých obdobiach,
b) opakovane sa vyskytujúce alebo opakované v ustanovených časoch, alebo c)
odohrávajúce sa nepretržite alebo pravidelne. Vo vzťahu k poskytovateľom
zdravotnej starostlivosti možno obdobne predpokladať naplnenie podmienky
„pravidelne vykonávanej činnosti“, nakoľko subjekty, ktoré poskytujú zdravotnú
starostlivosť, spravidla uchovávajú osobné údaje jednotlivcov nepretržite, umožňujúc
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prístup k týmto osobným údajom v rámci celej organizácie poskytovateľa, a to
z dôvodu potreby zabezpečiť správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti. Doba
uchovávania osobných údajov tak v prípade poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
spravidla nie je limitovaná napr. len na dobu jednotlivého vyšetrenia konkrétnej
osoby.
Pojem „systematické činnosti“ zahŕňa podľa Pracovnej skupiny také činnosti,
pre ktoré je typický jeden alebo viaceré z nasledujúcich znakov: a) vyskytujúce sa
v súlade so systémom, b) vopred naplánované, organizované alebo metodické, c)
odohrávajúce sa ako súčasť všeobecného plánu pre zhromažďovanie údajov, alebo d)
uskutočnené ako súčasť stratégie. Obdobne možno u poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti predpokladať splnenie požiadavky systematického monitorovania
osobných údajov, a to z dôvodu, že spracúvané osobné údaje sú spravidla obsiahnuté
v na tento účel vytvorenom systéme, ktorý obsahuje jednak „štandardné“ osobné
údaje pacienta zadané pri prvom využití služieb poskytovaných poskytovateľom
zdravotnej starostlivosti, ako aj údaje o zdravotnom stave pacienta, ktoré do systému
zadávajú zamestnanci poskytovateľa pri jednotlivých úkonoch. Príkladom
pravidelného a systematického monitorovania je tiež monitorovanie uskutočňované
prostredníctvom rôznych nositeľných zariadení, ktoré zbierajú údaje o zdravotnom
stave dotknutej osoby napr. v rámci výskumu.
Posledná podmienka pre založenie povinnosti určiť zodpovednú osobu spočíva
v skutočnosti, že monitorovanie dotknutých fyzických osôb sa uskutočňuje vo
veľkom rozsahu. V tomto prípade poskytuje určitý návod na výklad tohto znaku
Recitál 91 Nariadenia, ktorý upresňuje osobitnú povinnosť prevádzkovateľa
uskutočniť posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov. V tejto súvislosti sa pod
spracovateľskými operáciami veľkého rozsahu rozumejú také operácie, ktorých
cieľom je „spracúvať značný objem osobných údajov na regionálnej, vnútroštátnej
alebo nadnárodnej úrovni, ktoré by mohli ovplyvniť veľký počet dotknutých osôb
a ktoré pravdepodobne povedú k vysokému riziku, napríklad z hľadiska ich citlivosti,
ak sa v súlade s dosiahnutým stavom technologických znalostí vo veľkom rozsahu
využíva nová technológia, ako aj pri iných spracovateľských operáciách, ktoré
predstavujú vysoké riziko pre práva a slobody dotknutých osôb.“
Z uvedeného ustanovenia vychádzala aj Pracovná skupina, ktorá vymedzila
skutočnosti, ktoré majú byť posúdené za účelom určenia, či ide o monitorovanie vo
veľkom rozsahu alebo nie a to: a) množstvo dotknutých subjektov (konkrétny počet
osôb alebo percentuálna časť obyvateľstva), b) množstvo a/alebo rozsah
spracúvaných údajov, c) dĺžka, resp. trvanie spracúvania, a d) geografický rozsah
spracúvania.
Príkladom spracúvania napĺňajúceho znak veľkého rozsahu je jednoznačne
spracúvanie zdravotných údajov poskytovateľom zdravotnej starostlivosti napr.
v rámci nemocnice. V tomto prípade možno predpokladať spracúvanie osobných
údajov vo vzťahu k väčšiemu počtu dotknutých osôb, vo väčšom rozsahu (nielen
„štandardné“ osobné údaje, ale konkrétne aj údaje o zdravotnom stave pacienta), po
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dlhšiu dobu, prípadne aj natrvalo (v prípade potreby poskytovania dlhodobej
starostlivosti) a prípadne aj zasahujúc väčšiu geografickú oblasť (v prípade nemocníc
špecializovaných na konkrétny druh činnosti možný zásah aj na územie celého štátu,
v prípade lokálnych nemocníc zásah na regionálnej úrovni). Uvedené sa však
spravidla nebude vzťahovať na spracúvanie osobných údajov pacientov jednotlivých
lekárov alebo iných zdravotníckych pracovníkov v prípade poskytovania ambulantnej
zdravotnej starostlivosti.
2.2

Povinnosť
poskytovateľa
zdravotnej
starostlivosti
zodpovednú osobu podľa čl. 37 (1) písm. c) Nariadenia

určiť

Povinnosť určenia zodpovednej osoby prináleží aj subjektom, ktorých hlavné
činnosti spočívajú inter alia v spracúvaní osobitných kategórií údajov podľa čl. 9 vo
veľkom rozsahu.10
Osobitnými kategóriami údajov sa v zmysle čl. 9 (1) Nariadenia rozumejú
osobné údaje, ktoré „odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory,
náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odborových
organizáciách, a spracúvanie genetických údajov, biometrických údajov na
individuálnu identifikáciu fyzickej osoby, údajov týkajúcich sa zdravia alebo údajov
týkajúcich sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby.“
Z uvedeného vymedzenia je zrejmé, že poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti bude potrebné považovať za subjekty, ktoré spracúvajú osobitné
kategórie osobných údajov, nakoľko títo takmer bez výnimky spracúvajú údaje
týkajúce sa zdravia fyzických osôb, čo vyplýva z charakteru služieb nimi
poskytovaných. Predmetný záver potvrdzuje napr. Suchánková, ktorá obdobne
uvádza, že „typickým príkladom organizácie spracúvajúcej osobitné kategórie údajov
(citlivé údaje) budú zdravotnícke zariadenia.“11
3

MOŽNOSŤ
POSKYTOVATEĽA
ZDRAVOTNEJ
STAROSTLIVOSTI URČIŤ ZODPOVEDNÚ OSOBU

V niektorých prípadoch môže byť nejednoznačným, či konkrétnemu
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti vzniká povinnosť určiť zodpovednú osobu
podľa čl. 37 (1) Nariadenia alebo nie. Na uvedené reagovala Pracovná skupina vo
svojich Pokynoch,12 v ktorých uvádza, že s výnimkou prípadov, v ktorých je zrejmé,
že táto povinnosť sa na relevantné subjekty nevzťahuje, je vhodné aby
prevádzkovatelia
a sprostredkovatelia
zdokumentovali
proces
analýzy
aplikovateľnosti predmetnej povinnosti na nich, a to za tým účelom, aby v zmysle čl.
24 (1) Nariadenia boli schopní preukázať súladnosť spracovávania osobných údajov
Bližšie k vymedzeniu „hlavných činností“ „vo veľkom rozsahu“ pozri predchádzajúcu časť príspevku.
PATTYNOVÁ, J. - SUCHÁNKOVÁ, L. - ČERNÝ, J. a kol. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
Data a soukromí v digitálním světě Komentář. 2018: Leges. ISBN: 978-80-7502-288-2. S. 287.
12
Pokyny vypracované Pracovnou skupinou obsiahnuté v tzv. „Guidelines on Data Protection Officers (‚DPOs’)“ z
13. decembra 2016.
10
11
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s Nariadením. Predmetná analýza aplikovateľnosti by mala byť opakovaná, a to najmä
v prípade, ak uvedené subjekty rozšíria svoje činnosti o nové aktivity, ktoré by mohli
prípadne založiť túto povinnosť podľa čl. 37 (1). Ďalšou možnosťou je prípadné
prekonzultovanie uvedeného s príslušným dozorným orgánom. V tejto súvislosti je
tak možné prijatie všeobecného usmernenia, podľa ktorého je potrebné preukázať, že
konkrétny subjekt vykonal analýzu svojich činností za účelom posúdenia, či sa na
daný subjekt vzťahuje povinnosť určiť zodpovednú osobu alebo nie.
Nadväzne možno poukázať aj na odporúčania obsiahnuté v Metodike vydanej
českým Ministerstvom zdravotníctva, podľa ktorej „vo veľkom množstve prípadov
bude pre rozhodnutie o povinnosti určiť zodpovednú osobu potrebné vyhodnotiť
situáciu konkrétneho prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa s prihliadnutím na
rozsah spracúvaných osobných údajov.“13 Uvedené bude relevantné predovšetkým
pre tých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí svoju činnosť vykonávajú
v menšom rozsahu, čo by prípadne mohlo odôvodňovať skutočnosť, že určenie
zodpovednej osoby v konkrétnom prípade nie je potrebné. V tejto súvislosti možno
poukázať na vyššie spomínanú Metodiku, podľa ktorej napríklad „poskytovateľ
lôžkovej starostlivosti určuje zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov
spravidla vždy, kým v prípade ambulantných poskytovateľov je určenie zodpovednej
osoby dobrovoľné. S prihliadnutím na svoju organizačnú štruktúru a veľkosť sa
ambulantný poskytovateľ určujúci zodpovednú osobu môže dobrovoľne rozhodnúť pre
určenie vlastnej zodpovednej osoby alebo môže zodpovednú osobu zdieľať s inými
ambulanciami.“14 S prihliadnutím na veľkosť konkrétneho poskytovateľa zdravotnej
starostlivosti a jeho organizačnú štruktúru, však bude v niektorých prípadoch určenie
zodpovednej osoby vyžadované, najmä v prípade väčších polikliník.
4

POSTAVENIE A ÚLOHY ZODPOVEDNEJ OSOBY VO
VZŤAHU
K POSKYTOVATEĽOM
ZDRAVOTNEJ
STAROSTLIVOSTI

4.1

Postavenie zodpovednej osoby vo vzťahu k poskytovateľovi
zdravotnej starostlivosti

Článok 38 Nariadenia (§ 45 zákona č. 18/2018 Z. z.) bližšie špecifikuje
postavenie zodpovednej osoby vo vzťahu k prevádzkovateľovi, sprostredkovateľovi,
ako aj k dotknutým osobám.
Postavenie zodpovednej osoby je v prvom rade vymedzené prostredníctvom
ustanovenia osobitných povinností prevádzkovateľa, resp. sprostredkovateľa, a to:
13
Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Jak implementovat v ambulantní
sféře Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES v resortu zdravotnictví (na co si dát
pozor v ambulantní sféře) z 31. marca 2018.
14
Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Jak implementovat v ambulantní
sféře Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES v resortu zdravotnictví (na co si dát
pozor v ambulantní sféře) z 31. marca 2018.
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1) povinnosť zabezpečiť, aby zodpovedná osoba riadne a včas vykonávala
činnosti súvisiace s ochranou osobných údajov (§ 45 ods. 1);
2) povinnosť poskytnúť zodpovednej osobe pri plnení jej úloh potrebnú súčinnosť,
najmä povinnosť poskytnúť prostriedky potrebné na plnenie týchto úloh
a prístup k osobným údajom a spracovateľským operáciám, ako aj zabezpečiť
udržiavanie jej odborných znalostí (§ 45 ods. 2);
3) povinnosť zabezpečiť, aby zodpovedná osoba v súvislosti s plnením jej úloh
nedostávala žiadne pokyny (§ 45 ods. 3);
4) povinnosť zabezpečiť, aby žiadna z iných úloh a povinností, ktoré zodpovedná
osoba plní, neviedla ku konfliktu záujmov (§ 45 ods. 6).
V tejto súvislosti je potrebné poukázať na potrebu spolupráce prevádzkovateľa,
resp. sprostredkovateľa s určenou zodpovednou osobou za účelom zabezpečenia
efektívneho vykonávania úloh zodpovednej osoby. Takáto spolupráca vyžaduje najmä
poskytnutie komplexného prehľadu o všetkých činnostiach prevádzkovateľa, resp.
sprostredkovateľa, v rámci ktorých dochádza k spracúvaniu osobných údajov
dotknutých osôb, a to priebežne aj vo vzťahu k novým činnostiam, ktoré môžu viesť
k takémuto spracovaniu. Uvedená všeobecná povinnosť je priamo špecifikovaná aj
v niektorých ustanoveniach Nariadenia, a to napr. v čl. 35 (2), ktorý ukladá
prevádzkovateľovi povinnosť radiť sa so zodpovednou osobou počas vykonávania
posúdenia vplyvu na ochranu údajov. Spoluprácu medzi zodpovednou osobou
a prevádzkovateľom výslovne vyžaduje aj čl. 33 (3) (b) Nariadenia, a to v prípade
porušenia ochrany osobných údajov. Uvedené možno dosiahnuť napr. zabezpečením
účasti zodpovednej osoby na stretnutiach manažmentu na jednotlivých úrovniach
organizácie, pričom sa vyžaduje náležité zohľadnenie odporúčaní zodpovednej osoby.
Prípadné odklonenie sa od týchto odporúčaní by malo byť riadne zdôvodnené
a vysvetlené.
V súvislosti s povinnosťou poskytovať zdroje potrebné na plnenie úloh
zodpovednej osoby možno predpokladať, že čím zložitejšie a komplexnejšie
spracovateľské operácie budú vykonávané v rámci organizácie, tým viac zdrojov
bude zodpovedná osoba potrebovať na vykonávanie svojej činnosti. Príkladom
uvedeného je jednoznačne sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, v rámci
ktorej dochádza k spracúvaniu veľkého množstva osobných údajov fyzických osôb
zadávaných na rôznych oddeleniach a úrovniach organizácie. V tomto prípade bude
podmienkou aktívna podpora zodpovednej osoby zo strany prevádzkovateľa, resp.
sprostredkovateľa, a to poskytnutím adekvátnej finančnej a personálnej podpory,
vrátane prístupu k službám zabezpečovaných inými zložkami organizácie (právne,
personálne, IT služby). S uvedeným súvisí aj potreba podpory kontinuálneho
vzdelávania zodpovednej osoby, napr. prostredníctvom rôznych školení, seminárov,
prípadne nákupom odbornej literatúry a pod.
Nezávislosť zodpovednej osoby je o. i. zabezpečená osobitným zákazom
ukladať zodpovednej osobe pokyny v súvislosti s plnením jej úloh. Súčasne § 45 ods.
3 zakazuje odvolanie alebo postihovanie zodpovednej osoby za výkon jej úloh. Za
týmto účelom sa v zmysle uvedeného ustanovenia zodpovedná osoba priamo
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podriaďuje pri plnení svojich úloh štatutárnemu orgánu prevádzkovateľa alebo
sprostredkovateľa, ktorému priamo zodpovedá. Uvedené ustanovenie „poskytuje
zodpovednej osobe základnú garanciu, ktorá jej má dopomôcť k tomu, aby mohla
vykonávať svoju funkciu s dostatočnou mierou autonómie. Autonómia, a teda
rozhodovacia právomoc zodpovednej osoby však nie je neobmedzená, viaže sa iba na
výkon jej funkcie a s tým súvisiace plnenie úloh zodpovednej osoby.“15
Nadväzne sa zakazuje sankcionovanie zodpovednej osoby za plnenie jej úloh,
a to akýmkoľvek spôsobom, či už priamym alebo nepriamym, pričom postačuje
i hrozba sankcionovania bez jej následnej realizácie. Zákaz postihu zodpovednej
osoby „nie je absolútny [nakoľko táto] môže byť rovnako ako akýkoľvek iný
zamestnanec alebo zmluvný partner prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa
odvolaná alebo postihnutá z dôvodov stanovených v príslušnom vnútroštátnom (...)
práve nesúvisiacich s výkonom jej úloh ako zodpovednej osoby.“16
S požiadavkou nezávislosti zodpovednej osoby významne súvisí aj povinnosť
zabránenia vzniku konfliktu záujmov spočívajúcej najmä v potrebe zamedziť tomu,
aby zodpovedná osoba posudzovala svoju vlastnú činnosť v rámci organizácie, a to
počas celého obdobia jej pôsobenia. Pracovná skupina v tejto súvislosti uvádza, že je
neprípustné, aby zodpovednou osobou bola osoba, ktorá sa podieľa na určovaní
účelov a prostriedkov spracúvania osobných údajov (najmä v prípade osôb vo
vedúcich pozíciách). Vo vzťahu k poskytovateľom ambulantnej zdravotnej
starostlivosti možno ako príklad uviesť situáciu, kedy by pozíciu zodpovednej osoby
zastával jediný lekár v ordinácii, ktorý však nemôže byť sám sebe zodpovednou
osobou.
Vo vzťahu k externým osobám možno uviesť, že v prípade „vykonávania
funkcie zodpovednej osoby pre viacerých prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov
z toho istého sektoru podnikania nachádzajúcich sa v konkurenčnom postavení by
samotná skutočnosť výkonu tejto funkcie pre viaceré takého subjekty nemala zakladať
konflikt záujmov.“17
Napriek tomu, že právna úprava osobitne neuvádza pozíciu, ktorú by mala
zodpovedná osoba zastávať v organizácii prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa
(pokiaľ je zodpovednou osobou interný zamestnanec), možno konštatovať, že by malo
ísť o osobu, ktorá je v rámci organizačnej štruktúry zaradená priamo pod štatutárny
orgán organizácie alebo je v postavení obdobnom uvedenému.
Nadväzne § 45 ods. 5 zákona č. 18/2018 Z. z. ukladá zodpovednej osobe
v súvislosti s výkonom jej úloh povinnosť mlčanlivosti. Uvedená povinnosť je bližšie
špecifikovaná v § 79 ods. 2 uvedeného zákona, podľa ktorého sú prevádzkovateľ
HUDECOVÁ, I. - CYPRICHOVÁ, A. - MAKATURA, I., Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov - GDPR Veľký komentár. 2018: Eurokódex, ISBN: 978-80-8155-077-5.
16
Ibidem.
17
HUDECOVÁ, I. - CYPRICHOVÁ, A. - MAKATURA, I., Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov - GDPR Veľký komentár. 2018: Eurokódex, ISBN: 978-80-8155-077-5.
15
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a sprostredkovateľ povinní zaviazať mlčanlivosťou všetky fyzické osoby, ktoré prídu
do styku s osobnými údajmi u tohto prevádzkovateľa, resp. sprostredkovateľa, pričom
uvedená povinnosť trvá aj po skončení pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého
pomeru, služobného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu tejto osoby.
Predmetná povinnosť mlčanlivosti sa však neuplatní v prípade, ak je to nevyhnutné
pre plnenie úloh súdu alebo orgánov činných v trestnom konaní podľa osobitného
zákona. Je zrejmé, že uvedená povinnosť má osobitný význam v prípade
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí spracúvajú najmä osobitné kategórie
údajov týkajúce sa zdravotného stavu jednotlivých dotknutých osôb.
4.2

Úlohy zodpovednej osoby vo vzťahu k poskytovateľovi zdravotnej
starostlivosti

Konkrétne úlohy zodpovednej osoby upravuje formou demonštratívneho
výpočtu § 46 zákona č. 18/2018 Z. z., podľa ktorého zodpovedná osoba najmä:
a) poskytuje
informácie
a poradenstvo
prevádzkovateľovi
alebo
sprostredkovateľovi a zamestnancom, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných
údajov, o ich povinnostiach podľa tohto zákona, osobitných predpisov alebo
medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná, týkajúcich sa ochrany
osobných údajov,
b) monitoruje súlad s týmto zákonom, osobitnými predpismi alebo
medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná, týkajúcimi sa ochrany
osobných údajov a s pravidlami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa
súvisiacimi s ochranou osobných údajov vrátane rozdelenia povinností,
zvyšovania povedomia a odbornej prípravy osôb, ktoré sú zapojené do
spracovateľských operácií a súvisiacich auditov ochrany osobných údajov,
c) poskytuje na požiadanie poradenstvo, ak ide o posúdenie vplyvu na ochranu
osobných údajov a monitorovanie jeho vykonávania podľa § 42,
d) spolupracuje s úradom pri plnení svojich úloh,
e) plní úlohy kontaktného miesta pre úrad v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa
spracúvania osobných údajov vrátane predchádzajúcej konzultácie podľa § 43
a podľa potreby aj konzultácie v iných veciach.
Zodpovedná osoba nenesie zodpovednosť za súlad spracovateľských operácií
vykonávaných prevádzkovateľom, resp. sprostredkovateľom s príslušnou právnou
úpravou, naopak, práve prevádzkovateľ je podľa čl. 24 (1) Nariadenia povinný
vzhľadom na povahu, rozsah, kontext a účely spracovania, ako aj na riziká s rôznou
pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb prijať vhodné
technické a organizačné opatrenia, aby zabezpečil a bol schopný preukázať, že
spracúvanie sa vykonáva v súlade s Nariadením. Uvedené opatrenia je prevádzkovateľ
povinný podľa potreby preskúmať a aktualizovať. Úlohou zodpovednej osoby je
v tejto súvislosti napomáhať prevádzkovateľovi k splneniu jeho povinností, a to
prostredníctvom preskúmania vykonávaných spracovateľských operácií, kontrolou
ich súladu s Nariadením, informovaním o výsledkoch skúmania a prijatím odporúčaní
prezentovaných prevádzkovateľovi. Z hľadiska zodpovednosti zodpovednej osoby
tak prichádza do úvahy výlučne jej zodpovednosť za riadne vykonávanie svojich úloh,
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pričom sa však bude prihliadať na príslušné ustanovenia vnútroštátneho práva,
nakoľko úprava uvedeného v Nariadení absentuje. Súčasne je možné, aby
vnútroštátny zákonodarca túto zodpovednosť obmedzil, a to najmä v prípade internej
zodpovednej osoby, ktorá je zamestnancom prevádzkovateľa. V prípade externých
zodpovedných osôb sa ich zodpovednosť bude spravidla riadiť podľa ustanovení
zmluvy, na základe ktorej poskytujú prevádzkovateľovi služby.
Povinnosť zodpovednej osoby poskytovať informácie a poradenstvo možno
rozlíšiť na a) povinnosť poskytovať všeobecné informácie vyplývajúce z príslušnej
právnej úpravy, a to napr. vypracovaním interných predpisov vo vzťahu
k uvedenému, ako aj b) povinnosť poskytovať informácie a poradenstvo pri riešení
konkrétneho prípadu.
Vo vzťahu k posúdeniu vplyvu na ochranu údajov špecifikuje Pracovná
skupina spôsob zapojenia sa zodpovednej osoby do tohto procesu prostredníctvom
posúdenia a zodpovedania nasledujúcich otázok:
a) je potrebné vykonať posúdenie vplyvu na ochranu údajov,
b) aká metodika sa má aplikovať v prípade, ak sa takéto posúdenie uskutočňuje,
c) je vhodnejšie vykonanie tohto posúdenia na internej úrovni, alebo sa vyžaduje
zainteresovanie externého subjektu,
d) aké opatrenia je potrebné prijať za účelom zníženia prípadného rizika zásahu
do práv dotknutých subjektov,
e) či bolo posúdenie vykonané správne a či sú jeho závery v súlade s právnou
úpravou.
Z hľadiska spolupráce zodpovednej osoby s dozorným orgánom je potrebné
poukázať najmä na skutočnosť, že uvedené slúži najmä na to, aby bol dozornému
orgánu uľahčený prístup k dokumentom a informáciám potrebným na plnenie jeho
úloh ako aj na výkon jeho právomocí (vyšetrovacích, nápravných, povoľovacích a
poradných). Takejto spolupráci nebráni ani povinnosť zodpovednej osoby zachovávať
mlčanlivosť, nakoľko sa vyžaduje spolupráca medzi týmito subjektmi, najmä
v prípade, ak zodpovedná osoba potrebuje konzultovať s dozorným orgánom určité
skutočnosti, ktoré jej nie sú zrejmé.
Zodpovedná osoba je v zmysle § 46 ods. 2 tiež povinná pri výkone svojich úloh
náležite zohľadňovať riziko spojené so spracovateľskými operáciami, pričom je
povinná brať do úvahy povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov.
Uvedené ustanovenie vyjadruje zásadu uprednostňovania riešenia rizikovejších
situácií, bez súčasného zanedbávania iných, menej rizikových činností.
Medzi ďalšie úlohy zodpovednej osoby môže prevádzkovateľ zaradiť aj
povinnosť viesť záznamy o spracovateľských činnostiach v prípade, ak uloženie
takejto povinnosti nebude viesť k vzniku konfliktu záujmov. Primárne však podľa čl.
30 (1) zostáva uvedená činnosť povinnosťou prevádzkovateľa samotného.
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ZÁVER
Predmetom tohto príspevku bola analýza inštitútu zodpovednej osoby v zmysle
príslušných ustanovení novoprijatej právnej úpravy ochrany osobných údajov a jej
uplatniteľnosti vo vzťahu k jednotlivým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.
V prvom rade boli posudzované podmienky, za splnenia ktorých vzniká
konkrétnemu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti povinnosť určiť zodpovednú
osobu. Základným záverom, ktorý vyplynul z analýzy, bola skutočnosť, že v prípade
jednotlivých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je nevyhnutým individuálne
vyhodnotenie ich činnosti, a to najmä rozsahu spracúvaných údajov, ktoré môže
prispieť k prijatiu rozhodnutia, či v konkrétnom prípade povinnosť určiť zodpovednú
osobu vzniká alebo nie. V prípade, ak povinnosť určiť zodpovednú osobu nevzniká,
je jej určenie dobrovoľné. Uvedené platí napríklad pre jednotlivých ambulantných
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, u ktorých nemožno predpokladať
spracúvanie osobných údajov ich pacientov vo veľkom rozsahu.
Nadväzne sme pristúpili k vymedzeniu postavenia a úloh prislúchajúcich
zodpovednej osobe v rámci organizácie konkrétneho poskytovateľa zdravotnej
starostlivosti. V tejto súvislosti možno vo vzťahu k zodpovednej osobe aplikovať
všeobecné pravidlá obsiahnuté v právnej úprave ochrany osobných údajov. Osobitne
je však potrebné poukázať najmä na povinnosť zodpovednej osoby zachovávať
mlčanlivosť, ktorá má v kontexte poskytovania zdravotnej starostlivosti osobitný
význam vyplývajúci z charakteru spracúvaných údajov. Problematickým tiež môže
byť v konkrétnom prípade identifikovanie osoby pôsobiacej v organizácii
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorá je vhodným adeptom na pôsobenie
v pozícii zodpovednej osoby, v prípade, ak má ísť o interného zamestnanca
poskytovateľa. V prípade, ak sa takúto osobu nepodarí v rámci organizácie
identifikovať, prichádza však stále do úvahy možnosť poveriť plnením úloh
zodpovednej osoby externý subjekt, ktorý predmetnú činnosť vykonáva v rámci
svojej podnikateľskej činnosti.
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Vzťah geo-blockingu a slobody podnikania1
The relation between geo-blocking and freedom to conduct
a business
Mgr. Simona Rudohradská

Abstrakt
Autorka v prekladanom príspevku analyzuje vzťah zákazu neodôvodneného
geografického blokovania stanoveného nariadením 2018/302 o neodôvodnenom
geografickom blokovaní so základným právom garantovaným Ústavou Slovenskej
republiky ako aj primárnym právom Európskej únie – slobodou podnikania.
Predmetom skúmania bude predovšetkým to, akým spôsobom predmetné nariadenie
2018/302, konkrétne povinnosti, ktoré zo znenia uvedeného nariadenia vyplývajú pre
podnikateľov, koreluje s jednou so základných zásad obchodného práva – zásadou
zmluvnej voľnosti.
Kľúčové slová:
geo-blocking, sloboda podnikania, zásada zmluvnej voľnosti, obchodné právo
Abstract
The author analyzes the relationship of the prohibition of unjustified geographical
blocking laid down in Regulation 2018/302 on unjustified geographical blocking with
a fundamental right guaranteed by the Constitution of the Slovak Republic as well as
it regulates the primary law of the European Union - freedom to conduct a business.
The question is mainly how Regulation 2018/30 correlates with the duties, which
results from the wording of this regulation with one of the fundamental principles of
commercial law - the principle of contractual freedom.
Key words:
geo-blocking, freedom to conduct a business, principle of freedom of contract,
commercial law

1
Tento príspevok vznikol v rámci riešenia grantovej úlohy APVV-17-0561 Ľudsko-právne a etické aspekty
kybernetickej bezpečnosti
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ÚVOD
Príspevok sa zaoberá vzťahom slobody podnikania ako ústavou garantovanému
právu, upravenému aj v primárnom práve Európskej únie a Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2018/302 z 28. februára 2018 o riešení neodôvodneného
geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti,
miesta bydliska alebo sídla zákazníkov na vnútornom trhu, ktorým sa menia
nariadenia (ES) č. 2006/2004 a (EÚ) 2017/2394 a smernica 2009/22/ES (ďalej v texte
len „Nariadenia 2018/302“). S ohľadom na samotný názov sa koncepcia článku
zameriava na povinnosti podnikateľských subjektov predávajúcich tovary
a poskytujúcich služby výlučne elektronickým spôsobom. Zo znenia nariadenia
2018/302 prirodzene vyplývajú aj povinnosti pre členské štáty v procese uplatňovania
tejto právnej úpravy. V tomto kontexte je to napríklad stanovenie vnútroštátneho
orgánu/orgánov na úrovni členského štátu zodpovedného za primerané a účinné
presadzovanie Nariadenia 2018/302, či určenie subjektu/subjektov zodpovedných za
poskytovanie praktickej pomoci spotrebiteľom pre prípad sporu medzi spotrebiteľom
a obchodníkom. Tieto ale nebudú predmetom analýzy tohto príspevku. Obsah slobody
podnikania upravenej v článku 35 ods.1 Ústavy Slovenskej republiky je do značnej
miery osvetľovaný judikatúrou Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorú sme
analyzovali pre účely vymedzenia slobody podnikania najmä v kontexte obchodnoprávnych zásad. Rovnako bola použitá aj judikatúra Súdneho dvora, ktorá taktiež
významným spôsobom formovala obsah slobody podnikania. Sloboda podnikania ako
významný inštitút bola v tomto kontexte analyzovaná z pohľadu vnútroštátneho
poriadku a čiastočne aj z pohľadu práva Únie. Obsah príspevku tvoria aj špecifiká
prítomné pri elektronickom obchodovaní, novodobom spôsobe uzatvárania zmlúv,
enumerácia ktorých bola obmedzená s ohľadom na načrtnutú problematiku. Stručná
časť je venovaná aj vymedzeniu územia na ktorom má podnikateľ záujem podnikať
ako prejavu zmluvnej autonómie, ktorú možno rovnako vnímať aj ako formu
uplatňovania obchodnej politiky. Z nariadenia 2018/302 boli vyselektované výlučne
povinnosti stanovené pre obchodníkov, ktoré boli následne (s uvádzaním praktickým
implikácii) predmetom komparácie s obsahom slobody podnikania.
1

SLOBODA PODNIKANIA

1.1

Sloboda podnikania z pohľadu slovenského právneho poriadku

Ústava č. 460/1992 Zb. (ďalej len ako „Ústava“) v druhej hlave – Základné
práva a slobody v piatom oddieli – Hospodárskej, sociálne a kultúrna práva upravuje
v článku 35 ods. 1 slobodu podnikania. Z ústavnoprávneho pohľadu je sloboda
podnikania pravdepodobne jediným „čistým“ hospodárskym právom. 2 Zo znenia
článku 35 ods. 1 Ústavy vyplýva, že : „každý má právo na slobodnú voľbu povolania
a prípravu naň, ako aj právo podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť.“
Ústavný súd Slovenskej republiky vo svojej judikatúre konštatoval, že toto právo patrí
tak fyzickým osobám, ako aj právnickým osobám :“ právo podnikať sa priznáva
Drgonec, J. Ústava Slovenskej republiky. Teória a prax. 2.prepracované a doplnené vydanie. Bratislava : C.H. Beck,
2019, 791 s.
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každej osobe a je ústavnou zárukou slobody výkonu hospodárskej činnosti podľa
uváženia“ 3 alebo ...“ nielen fyzické osoby, ako tvrdia navrhovatelia, ale aj právnické
osoby patria k subjektom práva podnikať.“4
Trhová ekonomika5 či trhové hospodárstvo, ktoré spočíva na strete ponuky
a dopytu na trhu, čoho výsledkom je trhová cena, je neodmysliteľne spätá so slobodou
podnikania. Konkurenčné prostredie, ktoré dnes vnímame ako pozitívny prvok
predstavuje pomyselnú „hnaciu silu“, ktorá núti podnikateľov aby predávali tovary či
poskytovali služby v čo najvyššej kvalite za čo najnižšiu cenu, aby uspeli a následne
si udržali svoje postavenie na trhu. V týchto intenciách je nutné podotknúť, že
digitalizácia či informatizácia sa nevyhla ani podnikateľskému sektoru a na to, aby
podnikateľ uspel, musí kráčať s dobou a tomu prispôsobiť aj svoju ponuku. Zmeny sa
týkajú predovšetkým toho akým spôsobom sú tovary a služby ponúkané.
V týchto intenciách je preto nutné neopomenúť inštitút hospodárskej súťaže,
ktorej pravidlá sú upravené v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len
„Obchodný zákonník“), ale aj v osobitnom zákone č. 136/2001 Z.z. zákon o ochrane
hospodárskej súťaže upravujúcom nedovolené obmedzovanie hospodárskej súťaže.
Práve dobre fungujúca hospodárska súťaž je prostriedkom zaručenia prosperity,
pokroku a udržateľného rozvoja. Sloboda podnikania a hospodárska súťaž sú
v podstate „spojenými nádobami“. Jeden inštitút nedokáže byť funkčný bez druhého.
Garancia slobody podnikania vytvára priestor, aby mal každý rovnakú príležitosť
uspieť na trhu. Pokiaľ by vykonávanie podnikateľskej činnosti nebolo slobodne6
prístupné pre každého, ale len pre štátom vybrané subjekty, nejednalo by sa o súťaž
v pravom slova zmysle. Za podmienky, že by štát reguloval kto môže byť účastný
súťaže, nemôžeme hovoriť o slobode vykonávať podnikateľskú činnosť. Sám štát by
suploval funkciu súťaže. Je pochopiteľné, že sú určité zákonom stanovené limity
upravujúce inštitút hospodárskej súťaže. Tie však musia byť zachované pre
efektívnosť produkcie (napr. prirodzený monopol).
Sloboda podnikania je Ústavou Slovenskej republiky garantované právo.
Zmluvná sloboda je prejavom zásady autonómie vôle zmluvných strán.7 Slobodu
podnikania teda môžeme vnímať ako ústavnú slobodu, pričom zmluvná sloboda patrí
medzi obchodno-právne zásady, na ktoré odkazuje § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka.
Pokiaľ nastane právny stav, kedy určité otázky nebude možné riešiť podľa ustanovení
Obchodného zákonníka, ani podľa predpisov občianskeho práva či obchodných
zvyklostí, budú sa právne vzťahy spravovať zásadami, na ktorých Obchodný zákonník
spočíva. V uvedenej hierarchii koncipovanej v Obchodnom zákonníku sa dostávajú
zásady obchodného práva na pomyselné „posledné“ miesto. Napriek tomu, že zásady

I. ÚS 56/2000. Nález z 18. októbra 2001. ZNUÚS 2001, s.115
PL. ÚS 14/2014. Nález z 04. novembra 2015
Ako uvádza článok 55 ods. 1 Ústavy slovenskej republiky „Hospodárstvo Slovenskej republiky sa zakladá na
princípoch sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky.“
6
vynímajúc získanie licencií, či iných administratívnych povolení na vykonávanie činnosti
7
Žitňanská L., Ovečková O., a kol., Obchodné právo, Obchodné spoločnosti, IURA EDITION. Bratislava, ISBN 97880-89635-05-4, 2. doplnené a prepracované vydanie, 2013, 38 s.
3
4
5
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obchodného práva nie sú explicitne uvedené v znení Obchodného zákonníka, je
nepochybné, že tvoria neodmysliteľnú súčasť obchodného práva.
V náleze Ústavného súdu zo dňa 16. júna 1997 PL. ÚS 6/96 je uvedené, že súčasťou
práva podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť v podmienkach trhových
vzťahov je aj tzv. zásada zmluvnej autonómie (v odbornej literatúre sa nachádzame aj
označenie zásada zmluvnej voľnosti či zásada zmluvnej slobody). V tejto súvislosti
sa stretávame s dvoma pojmami, so slobodou podnikania ako ústavnoprávnou
zásadou, a následne s právom podnikať, pričom s týmto pojmom pracuje Ústavný
súd aj v odôvodnení uvádzaného nálezu8. Aj keď sme zreteľne nepreukázali, či tieto
dve pojmy majú rovnaký obsah, s poukazom na fakt, že pojem právo podnikať
používa samotný Ústavný súd sa prikláňame k tomuto záveru.
Zmluvná sloboda, zmluvná voľnosť či zmluvná autonómia spočíva najmä na
troch základných pilieroch. Sú nimi slobodný výber zmluvného partnera, slobodné
vymedzenie obsahu zmluvy a rovnako aj slobodný výber formy zmluvy. Pri výbere
zmluvného partnera podnikateľ zvažuje rôzne faktory, ktoré spočívajú na jeho vysoko
individuálnych požiadavkách. Podnikateľ, ktorý považuje svoj tovar alebo služby za
exkluzívne, nebude mať tendencie vstupovať do zmluvného vzťahu s hocikým za
vidinou zvýšenia zisku, ale svojho zmluvného partnera si starostlivo vyberie na
základe ním stanovených kritérií, aby zachoval prestíž svojim tovarom a službám.
Naopak pokiaľ má podnikajúci záujem výlučne zvyšovať svoje zisky a expandovať,
bez ohľadu na to komu svoj tovar alebo služby ponúkne, pristúpi jednoduchšie na
obchodné partnerstvo. Výber zmluvného partnera ako zložka zásady voľnosti bude
v širšom ale aj užšom kontexte meritom posudzovania pre účely tohto príspevku.
1.2

Vymedzenie územia, na ktorom má podnikateľ záujem podnikať
ako prejav zmluvnej autonómie

Práve v súvislosti so zmluvnou autonómiou sa načrtá otázka, aký je vzťah
zmluvnej slobody a zákazu neodôvodneného geografického blokovania. Zmluvná
sloboda je tvorená ďalšou subsidiárnou zložkou, ktorou je slobodný výber zmluvného
partnera, ako uvádzame už vyššie. Spočiatku by zákaz geografického blokovania
mohol evokovať určitú formu zásahu do zmluvnej slobody. Zákaz blokovania
zákazníkov by sa mohol dostať do rozporu s právom na výber zmluvného partnera.
Najmä s prihliadnutím na fakt, že z hľadiska územného pôsobenia rozlišujeme viaceré
kategórie podnikateľov. Prvými sú tí, ktorí majú záujem na pôsobení trhu len
regionálne, v podmienkach Slovenskej republiky napr. len na území košického kraja.
Následne máme kategóriu podnikateľov, ktorí pôsobia na celom území Slovenskej
republiky. Potom sú podnikatelia, ktorí svoje podnikateľské aktivity realizujú na
úrovni Európskej únie, či už formou exportu alebo importu. Poslednú kategóriu
predstavujú podnikatelia, ktorí podnikajú medzinárodne, aj s tretími krajinami
nepatriacimi do Európskej únie. Na základe uvedeného členenia možno konštatovať,
že nie každý podnikateľ má záujem obchodovať medzinárodne, cezhranične, keďže
to prirodzene nesie so sebou aj určité riziká. Aj táto skutočnosť je prejavom zmluvnej
Nález Ústavného súdu zo dňa 16. júna 1997 PL. ÚS 6/96, dostupný na: http://merit.slv.cz/PL.US6/1996, navštívené
dňa 03.03.2020
8
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slobody, keďže na základe vlastného uváženia podnikateľ obmedzí svojich
zmluvných partnerov len na tuzemských. Toto členenie môžeme zároveň označiť aj
ako prejav slobody obchodníkov realizovať ich obchodnú politiku.
Pokiaľ hovoríme o predaji tovaru alebo poskytovaní služieb, v súlade so
znením nariadenia 2018/302, sa bude jednať o služby poskytované výlučne
elektronicky, tj. cez internet alebo elektronickú sieť, vynímajúc akýkoľvek predaj
uskutočňovaný iným spôsobom. V uvádzaných súvislostiach je preto potrebné bližšie
objasniť, či konkrétne povinnosti uložené podnikajúcim subjektom nariadením
2018/302 skutočne majú nejaký vplyv na zmluvnú slobodu, resp. slobodu podnikania.
V tomto kontexte je dôležité uviesť, že hranicami nelimitovaný internet disponuje
v porovnaní so „štandardným“ predajom tovaru významnými špecifikami.
1.3

Vybrané špecifiká elektronického obchodu

Na úrovni Európskej únie je elektronický obchod upravený smernicou 2000/31/
ES Európskeho parlamentu a Rady z 8. Júna 2000 o určitých právnych aspektoch
služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode
(smernica o elektronickom obchode). V podmienkach slovenskej republiky
disponujeme úpravou v zákone č. 22/2004 Z. z. zákon o elektronickom obchode a o
zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo
veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 284/2002 Z. z.
V súčasnosti je tomu 20 rokov odkedy elektronický obchod dostal zreteľné
právne črty. Prijatie uvedenej právnej úpravy (taktiež) súviselo so slobodou
podnikania a slobodou poskytovania služieb. Predmetná smernica mala odstrániť rad
právnych prekážok spočívajúcich v rozdielnosti vnútroštátnych právnych predpisov a
v tejto súvislosti bolo uplatňovanie slobody podnikania a slobody poskytovania
služieb pre podnikajúce subjekty málo atraktívne9, čo mohlo spôsobiť zbytočné
spomalenie rastu európskeho hospodárstva.
Elektronický obchod disponuje v porovnaní s kamenným predajom mnohými
odlišnosťami. Tieto odlišnosti tvoria tak výhody, ako aj nevýhody z pohľadu
podnikateľského subjektu, ale aj spotrebiteľa. Vo vzťahu k výhodám na okraj možno
uviesť, že informačné technológie spôsobili revolúciu aj v marketingovom prostredí
predovšetkým čo sa týka propagácie produktov a efektívnosti cielenia reklamy,
napríklad pomocou využitia tzv. cookies či pop-ups.10 V tomto kontexte bude
potrebné sa užšie zamerať výhradne na špecifiká, ktoré sú prítomné pri elektronickom
obchodovaní v nadväznosti na geografické blokovanie.

Ako uvádza článok 5 preambuly smernice 2000/31/ES z 8. júna 2000
Palmer, D.E. Pop-Ups, Cookies, and Spam: Toward a Deeper Analysis of the Ethical Significance of Internet
Marketing Practices. J Bus Ethics 58, 271–280 (2005). https://doi.org/10.1007/s10551-005-1421-8
9

10
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Internet je priestorom, ktorý je nelimitovaný hranicami. Pri posudzovaní toho,
komu je tovar ponúkaný máme iba neuzavretý okruh indícií, ktoré nám napovedajú
o teritoriálnom zameraní podnikateľa. Za potencionálny ukazovateľ môžeme označiť
najmä úroveň internetovej domény (tzv. internet domain level). Teda to, čo sa
vyskytuje ako posledné v názve internetovej stránky. Najčastejšie sa stretávame
s doménami .com, .org., .eu, či .sk, .au, .cz a podobne. Pri stránkach s vyššou
internetovou doménou (napr. .com) môžeme predpokladať, že podnikateľ, ktorý
takúto internetovú stránku vytvoril (alebo požiadal vytvoriť) má záujem pôsobiť na
širšom trhu, ako napríklad podnikateľ, ktorý zvolí internetovú doménu .sk, či .cz. Aj
keď tento ukazovateľ nie je jednoznačný a môže byť vyvrátený, do značnej miery
dokáže predurčiť podnikateľov zámer.
Ďalší z prostriedkov na určenie zámeru podnikateľa pôsobiť medzinárodne je
napríklad ponuka jazykov, v ktorých je dostupná internetová stránka poskytujúca
tovary alebo služby. Pokiaľ je stránka výlučne v jednom jazyku, napr. v slovenčine,
možno predpokladať, že podnikateľ nemá zvýšený záujem na medzinárodnom
pôsobení keďže slovenský jazyk ovláda v porovnaní s anglickým, španielskym či
francúzskym jazykom menej osôb. Pri uvádzaní stránky vo viacerých jazykoch bude
pravdepodobnejšie, že podnikateľ má záujem aj o priazeň zahraničných zákazníkov.
Dôležitým aspektom pri objednávaní tovaru alebo služby je aj aké ponúka
predajca možnosti doručenia, z angličtiny známe aj pod pojmom „shipping“ či
„shipping services“. Niektorí predajcovia vymedzia svoje doručovanie len na určité
územie, napr. doručujú len na území Spojených štátov amerických, alebo len na území
Českej republiky a Slovenska. Aj to je do istej miery prejavom zmluvnej autonómie,
bez ohľadu na to z akých dôvodov sa podnikateľ rozhodol doručovanie tovarov
obmedziť.
Uvádzané špecifiká vyskytujúce sa výlučne v internetovom prostredí nie sú
vymenované vyčerpávajúcim spôsobom, skôr len ilustrujú odlišnosť pôsobenia
v internetovom prostredí.
1.4

Sloboda podnikania z pohľadu práva Európskej únie

Tak ako Ústava Slovenskej republiky priznáva slobodu podnikať za zákonom
určených podmienok právnickým a fyzickým osobám, nachádzame úpravu slobody
podnikať aj v práve Európskej únie. Charta základných práv Európskej únie (ďalej len
„Charta základných práv EÚ“) v článku 16 stanovuje, že: „sloboda podnikania sa
uznáva v súlade s právom Únie, vnútroštátnymi právnymi predpismi a praxou.“11
Zmluva o Európskej únii priznáva v čl. 6 ods.1 Charte základných práv EÚ
rovnakú právnu silu ako zmluvám12, čo znamená, že Charta základných práv EÚ má
postavenie primárneho práva a je právne záväzná. Ako zo samotného znenia článku
vyplýva, sloboda zakotvená v čl. 16 Charty základných práv EÚ je limitovaná únijnou
Charta základných práv a slobôd
Zmluva o Európskej únii a Zmluva o fungovaní Európskej únie

11
12
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legislatívou, vnútroštátnymi predpismi a zaužívanou praxou. Článok 16 Charty
základných práv EÚ je založený na judikatúre Súdneho dvora EÚ, pričom Súdnym
dvorom bola uznaná sloboda vykonávať hospodársku alebo obchodnú činnosť, napr.
v rozsudku zo 14. mája 1974, vo veci 4/73 Nold.13 Sloboda podnikania sa teda
z pozície všeobecnej právnej zásady ako nepísaného prameňa práva dostala do
primárneho práva Únie. Pojem slobody podnikania v judikatúre Súdneho dvora
nahrádzajú aj pojmy právo na ekonomickú iniciatívu, právo na súkromnú iniciatívu,
právo podnikať, sloboda obchodu, profesijná aktivita14, ako však uvádza generálny
advokát Stix-Hacklis15, jedná sa výlučne o rôznosť v pomenovaní, ktoré neovplyvňuje
substanciu práva.16
Ako vyplýva z judikatúry Súdneho dvora EÚ, sloboda podnikania nie je
limitovaná výlučne iba únijnou legislatívou, vnútroštátnymi predpismi a zaužívanou
praxou. Už vo vyššie uvádzanom rozsudku vo veci 4/73 Nold, je uvedené, že sloboda
podnikania musí byť vnímaná vo svetle jej sociálnej funkcie.17 Konzistentnosť
judikatúry Súdneho dvora v prístupe ku slobode podnikania potvrdzujú aj rozhodnutia
novšieho dáta, ako uvádza generálny advokát Mazák vo svojom návrhu vo veci C544/10 vo veci Deutsches Weintor zo dňa 29. marca 2012, v bode 66 „základné práva,
o aké ide, nie sú absolútnymi právami, ale sa musia posudzovať vo vzťahu k ich
sociálnej funkcii“. To napokon konštatoval Súdny dvor aj v rozsudku zo dňa 06.
septembra 2012 vo veci C-544/10 Deutsches Weintor, v bode 54, „Pokiaľ ide o
slobodnú voľbu povolania a slobodu podnikania, je namieste pripomenúť, že podľa
judikatúry Súdneho dvora nie sú slobodný výkon hospodárskej činnosti a právo
vlastniť majetok absolútnymi právami, ale sa musia posudzovať vo vzťahu k ich
sociálnej funkcii“.
Sloboda podnikania nie je absolútnym právom a vo verejnom záujem môže byť
limitovaná. Sociálna funkcia v tomto kontexte predstavuje ďalší limit slobody
podnikania. „V dôsledku toho môžu byť na výkon týchto slobôd uložené obmedzenia
pod podmienkou, že tieto obmedzenia skutočne zodpovedajú cieľom všeobecného
záujmu sledovaným Úniou a vzhľadom na sledovaný cieľ nepredstavujú
neproporcionálny a neprípustný zásah, ktorý by narušil samotnú podstatu týchto
práv.“18

Charta základných práv EÚ. Článok 16 sloboda podnikania. Explanations. Dostupné na: https://fra.europa.eu/sk/eucharter/article/16-sloboda-podnikania, navštívené dňa 19.02.2020
14
preklad autora
15
Návrhy generálneho advokáta Stixa-Hackla z 30. marca 2004, , Španielsko a Fínsko proti Európskemu parlamentu
a Rade, vec C-184/02 a C-223/02, ECLI:EU:C:2004:194
16
Usai, A. (2013). The Freedom to Conduct a Business in the EU, Its Limitations and Its Role in the European Legal
Order: A New Engine for Deeper and Stronger Economic, Social, and Political Integration. German Law
Journal, 14(9), 1867-1888. doi:10.1017/S2071832200002534
17
Uznesenie Súdneho dvora z 11. januára 1977, vec 4/73, J. Nold, Kohlen- und Baustoffgroßhandlung proti Ruhrkohle
Aktiengesellschaft., ECLI:EU:C:1975:114, bod 14
18
Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 6. septembra 2012, Deutsches Weintor eG proti Land Rheinland-Pfalz,
C- 544/10, ECLI:EU:C:2012:189, bod 54
13
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S poukazom na uvedené, sa prikláňame k názoru, že ako cieľ všeobecného
záujmu možno vnímať aj rovnosť všetkých občanov Európskej únie v prístupe ku
tovarom a službám, ktorá pramení zo zákazu diskriminácie založenej na štátnej
príslušnosti, mieste bydliska či sídla. Pri geoblockingu sa vo vzťahu ku podnikateľom
dostávame do situácie, keď posudzujeme váhu dvoch práv: zákaz diskriminácie, ktorý
je významným aspektom práva Európskej únie, čo nepochybne vyplýva z európskej
legislatívy a na druhej strane slobodu podnikania, ako významného konceptu pre
realizáciu trhového hospodárstva.
2

POVINNOSTI
PODNIKAJÚCICH
VYPLÝVAJÚCE Z NARIADENIA 2018/302

SUBJEKTOV

Predmetom analýzy pre účely tohto príspevku, budú výlučne povinnosti, ktoré
stanovuje nariadenie 2018/302 podnikateľom, vynímajúc povinnosti členských štátov
pri uplatňovaní nariadenia 2018/302 či povinnosti ostatných vnútroštátnych orgánov,
participujúcich pri uplatňovaní nariadenia.
Ako je uvedené v predchádzajúcich kapitolách, sloboda podnikania je upravená
v čl. 16 Charty základných práv EÚ. Tento významný katalóg ľudských práv rovnako
zakotvuje aj zákaz diskriminácie, resp. nediskrimináciu, v čl. 21 Charty základných
práv EÚ. Z pohľadu systematického členenia je sloboda podnikania zaradená do
druhej hlavy upravujúcej slobody a nediskriminácia v tretej hlave stanovujúcej
rovnosť. Vo vzťahu k nediskriminácii je špecificky potrebné sa zamerať na
ustanovenia v čl. 21 ods. 2, kde je uvedené, že: „v rozsahu pôsobnosti zmlúv a bez
toho, aby boli dotknuté ich osobitné ustanovenia, je zakázaná akákoľvek
diskriminácia z dôvodu štátnej príslušnosti.“ Pre úplnosť vymedzenia právnej úpravy
na úrovni Európskej únie je nutné uviesť, že zákaz diskriminácie je upravený aj v II.
hlave zastrešujúcej Nediskrimináciu a občianstvo únie, konkrétne v čl. 18 Zmluvy
o fungovaní Európskej únie, ktorý znie nasledovne „V rámci pôsobnosti zmlúv a bez
toho, aby boli dotknuté ich osobitné ustanovenia akákoľvek diskriminácia na základe
štátnej príslušnosti je zakázaná“.
Nediskriminácia formulovaná v čl. 21 ods. 2 Charty základných práv EÚ akoby
sama o sebe tvorila požiadavku na prijatie legislatívy na úrovni EÚ, zabraňujúcej
fenoménu, ktorý vznikol v prostredí online podnikania, pri predaji tovaru či
poskytovaní služieb – geografickému blokovaniu. Práve nariadenie 2018/302 má
zabrániť podnikateľským subjektom v uplatňovaní diskriminačných praktík pri online
predaji. Diskriminácia nesmie mať pôvod v štátnej príslušnosti, mieste bydliska či
sídle zákazníkov. Dôležitou podmienkou je rovnako objektívne neodôvodnené
geografické blokovanie, keďže pokiaľ by bol prístup k online rozhraniu zablokovaný
na základe dodržania zákonnej požiadavky stanovenej v práve Únie, či vo
vnútroštátnom práve, geografické blokovanie by nebolo neodôvodnené. Nariadenie
2018/302 upravuje tri kategórie povinností, resp. zákazov voči obchodníkom
poskytujúcim svoje tovary a služby elektronickým spôsobom. Systematiku úpravy
nariadenia 2018/302 bude kopírovať aj príspevok, teda bližšie analyzujeme prístup
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k online rozhraniam, prístup k tovaru alebo službám a nediskrimináciu z dôvodov
súvisiacich s platbami.
2.1

Prístup k online rozhraniam

Prvá kategória povinností stanovených pre obchodníkov19 súvisí s prístupom
k online rozhraniam. Obchodník „nesmie blokovať spotrebiteľa/zákazníka pomocou
technologických opatrení, alebo iným spôsobom obmedzovať prístup zákazníka
k online rozhraniu z dôvodov súvisiacich so štátnou príslušnosťou, miestom bydliska
či sídla zákazníka.“ Z rovnakých dôvodov nesmie „zákazníka/spotrebiteľa
presmerovať na online verziu rozhrania, ktorá sa líši od online rozhrania, ku ktorému
chcel zákazník pôvodne získať prístup. Nesmie sa líšiť vzhľadom, použitým jazykom
alebo inými vlastnosťami, ktorými sa stáva príznačnou pre zákazníkov s určitou
štátnou príslušnosťou, určitým miestom bydliska alebo sídla, pokiaľ zákazník neudelil
výslovný súhlas s takýmto presmerovaním.“
Z uvedeného vyplýva, že je povinnosťou obchodníka vyvarovať sa konaniu,
ktoré spočíva v blokovaní alebo obmedzovaní prístupu k online rozhraniu a taktiež
presmerovaniu na odlišnú verziu online rozhrania. Rozoznávame teda tri praktiky,
ktoré používajú obchodníci na zamedzenie prístupu na svoje webové sídlo, či inú
online lokalitu, prostredníctvom ktorej ponúkajú svoje tovary alebo služby 20. Zákaz
blokovania a obmedzovania prístupu sa môže prvotne javiť ako absolútny, avšak (ako
je uvedené aj vyššie), predsa môže byť prelomený za jedinej podmienky, a to takej že
k obmedzovaniu či blokovaniu dochádza v dôsledku dodržiavania zákonnej
požiadavky, či už vnútroštátnej, alebo v rámci práva Únie. O tom však
zákazník/spotrebiteľ musí byť zreteľne vyrozumený, jasne a konkrétne podaným
vysvetlením v jazyku online rozhrania, ku ktorému chcel zákazník získať pôvodne
prístup. Forma, metóda a spôsob podania vysvetlenia je ponechaná na vôli
obchodníka.
Vo vzťahu k presmerovaniu zákazníka na odlišnú verziu online rozhrania, je
toto presmerovanie možné za podmienky udelenia výslovného súhlasu zákazníkom,
avšak so zachovaním jednoduchého prístupu k pôvodnej verzii online rozhrania. To
poslúži zákazníkovi napríklad pri porovnaní cien z pôvodnej verzie online rozhrania,
na tú, na ktorú bol presmerovaný. Niektorí obchodníci využívajú na predaj svojich
produktov viaceré webové stránky alebo v kontexte korporátneho práva môže byť
online predajcom materská spoločnosť a zároveň aj dcérska spoločnosť, pričom tieto
na realizáciu predaja využívajú rozličné webové sídla. V načrtnutom prípade môže
materská spoločnosť presmerovať zákazníkov počas určitého obdobia na dcérsku
spoločnosť, ktorá predáva tovary za vyššie ceny, aj keď sa jedná o totožné tovary,
v rovnakej kvalite.
19
Definovaný v čl.2 nariadenia 302/2018 ako: „akákoľvek fyzická osoba alebo akákoľvek právnická osoba bez ohľadu
na to, či je v súkromnom alebo verejnom vlastníctve, ktorá koná na účely súvisiace s obchodnou, remeselnou alebo
profesijnou činnosťou obchodníka, a to aj prostredníctvom inej osoby konajúcej v mene alebo z poverenia
obchodníka“
20
s týmito troma formami pracuje Nariadenie 2018/302
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Povinnosti obchodníkov stanovené v tejto časti nariadenia 2018/302 v podstate
zakazujú diskriminačné konanie voči zákazníkom, ktorým by zamedzovali prístup na
svoje webové sídla. Explicitne neuvádzajú, komu je obchodník povinný umožniť
prístup k tovaru, či službe. Implicitne možno vyvodiť, že všetci potencionálni
zákazníci majú mať možnosť navštíviť stránku a nakúpiť rovnako výhodne, teda
jediná skutočnosť, ktorá z citovaného znenia vyplýva, je zachovať podľa zákonných
možností rovnaký prístup pre všetkých zákazníkov, pokiaľ sa nachádzajú v rovnakej
situácii. Opakom uvedeného je stav diskriminácie.
Zákaz geografického blokovania je upravený systematicky, keďže môže
prebiehať na rôznych stupňoch, v ktorých sa realizuje predaj tovaru. Blokovanie na
rôznych úrovniach môže byť realizované ešte pred samotným nákupom zákazníka,
kedy obchodník zablokuje samotný prístup zákazníka na stránku, za použitia IP
adresy, pomocou tzv. geolokácie. Pokiaľ zákazník nie je zablokovaný alebo
presmerovaný pri prístupe, či pred prístupom môže byť obmedzený pri uplatňovaní
odlišných všeobecných podmienok prístupu k tovarom alebo službám, čo môžeme
vnímať ako diskrimináciu počas samotného nákupu. Po ukončení procesu výberu
tovaru alebo služby dochádzame k poslednej fáze transakcie, plateniu. V tomto štádiu
môže taktiež dôjsť k blokovaniu keďže potencionálneho platiaceho dokáže
„prezradiť“ platobný prostriedok. Otáznym zostáva, či v jednotlivých štádiách bola
zachovaná zákonnosť postupu pri získavaní údajov slúžiacich na geolokáciu
zákazníka.
2.2

Prístup k tovarom alebo službám

Ďalšie povinnosti obchodníkov súvisia so všeobecnými podmienkami prístupu.
Tie sú v nariadení 302/2018 definované v čl. 2 ods. 14 ako „všetky požiadavky,
podmienky a iné informácie vrátane čistých predajných cien, ktorými je upravený
prístup zákazníkov k tovaru alebo službám, ktoré ponúka obchodník na predaj, ktoré
sú zostavené, uplatňované a sprístupnené širokej verejnosti obchodníkom v jeho mene
a ktoré sa uplatňujú vtedy, keď nejestvuje individuálne prerokovaná dohoda medzi
obchodníkom a zákazníkom.“
Spotrebitelia sa stretávajú prevažne s pojmom všeobecné obchodné
podmienky. Všeobecné obchodné podmienky a všeobecné podmienky prístupu21 ale
nemožno stotožňovať. Všeobecné podmienky prístupu slúžia na reguláciu prístupu
a používania webovej stránky pre internetových používateľov. Prostredníctvom nich
sú užívateľovi webového sídla poskytované informácie najmä predajnej cene,
o zodpovednostnom vzťahu používateľa a prevádzkovateľa stránky, o zverejňovanej
reklame, duševnom a priemyselnom vlastníctve, ochrane osobných údajov,
podmienky zverejňovania linkov, aplikovateľnosť legislatívy a príslušnosť súdnej
právomoci. Uvádzaný výpočet nie je taxatívny, ale predstavuje štandardný okruh
oblastí, ktoré sú predmetom všeobecných podmienok prístupu, prístupných na
webových stránkach obchodníkov. Zákaz uplatňovania odlišných všeobecných
21

Na webových stránkach označované aj ako „General conditions of access and use“
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podmienok prístupu k tovaru alebo službám, nie je absolútny ako uvádza čl. 4 ods. 2
nariadenia 2018/302.
Pokiaľ sa budú predajné ceny medzi jednotlivými členskými štátmi líšiť,
prípadne sa budú líšiť v rámci jedného členského štátu na vymedzenom území je to
akceptovateľné výlučne v prípade, že bude rôznosť všeobecných podmienok prístupu
(napr. predajných cien) založená na nediskriminačnom základe. Dodržiavanie zákazu
podľa čl. 4 ods. 3 samo o sebe neznamená povinnosť obchodníka spĺňať vnútroštátne
mimozmluvné právne požiadavky týkajúce sa príslušného tovaru a služieb. Čo sa týka
prístupu k tovarom alebo službám, odlišný prístup k zákazníkom je v porovnaní
s kategóriou prístup k online rozhraniam akceptovateľnejší vo vyššej miere.
Nariadením 2018/302 je pripustená možnosť uplatnenia rôznych všeobecných
podmienok prístupu, avšak z objektívnych dôvodov, ktoré nebudú spočívať
v diskriminácii. Z tohto dôvodu bude úlohou obchodníka obhájiť uplatňovanie
odlišných podmienok prístupu a preukázať že takéto konanie nemá diskriminačnú
povahu.
Pri praktickom uplatňovaní to bude znamenať, že pokiaľ si napr. zákazník
z Poľska bude chcieť objednať tovar z Nemecka, ale nemecký obchodník neposkytuje
odosielanie tovarov inam ako do Nemecka, tento poľský zákazník si bude môcť tovar
vyzdvihnúť u nemeckého predajcu za rovnakých podmienok, ako by si ich mohol
zakúpiť ktokoľvek iný v jeho postavení, prípadne požiadať o zaslanie tovaru na
adresu nachádzajúcu sa na území Nemecka. Takýto postup je uplatniteľný iba
v prípade, keď je nutné fyzické doručenie tovaru, nakoľko pri poskytovaní online
služieb realizovateľných pomocou internetu, potreba reálneho doručenia opadá a celý
proces nákupu sa realizuje výhradne elektronickým spôsobom. Nariadenie 2018/302
nenúti podnikateľov aby menili svoje teritoriálne pôsobenie alebo zámer pôsobiť na
určitom vymedzenom území, či rozširovali svoju ponuku miest doručenia, ale ukladá
im povinnosť pristupovať ku všetkým zákazníkom ktorí sa nachádzajú v rovnakej
situácii, rovnakým spôsobom. Zákazník si následne vlastnými súkromnými
prostriedkami môže zabezpečiť cezhraničné doručenie tovaru pre doručenie na ním
požadovanú adresu.
2.3

Nediskriminácia z dôvodov súvisiacich s platbami

Posledná kategória, ktorá ukladá obchodníkom povinnosti je kreovaná v čl. 5
nariadenia 2018/302. Zakazuje diskrimináciu z dôvodov súvisiacich s platbami.
Predmetom uvádzaného článku je zákaz uplatňovania rozdielnych podmienok na
vykonanie platobnej transakcie za poskytnutý tovar, či vykonanú službu. Platba je
esenciálnym prvkom, ktorý je štandardne prítomný pri vykonávaní nákupu na
internete. Zaiste môžu byť určité tovary alebo služby poskytované aj bezodplatne, ale
to bude skôr výnimočné. Ako príklad bezodplatnej služby poskytovanej elektronicky
môžeme uviesť online obsahové služby napr. Spotify. Bezodplatne si môžete túto
streamovaciu službu vyskúšať na mesiac (alebo na tri mesiace podľa aktuálnej
ponuky), či používať „klasickú“ verziu bez nároku na služby, ktoré sú poskytované
v spoplatnenom balíku „premium“.
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Z formulácie čl. 5 nariadenia 2018/302 vyplýva, že je na slobodnej vôli
obchodníka, aké platobné prostriedky bude prijímať. Platobná transakcia môže byť
realizovaná prostredníctvom elektronickej transakcie formou úhrady, inkasa alebo
pomocou platobného nástroja viazaného na kartu v rámci určitej značky alebo
kategórie platobnej karty. Nariadenie 2018/302 sa nebude vzťahovať na platby
realizované v hotovosti. Platba môže byť realizovaná tak pred dodaním tovaru, ako aj
zároveň s dodaním tovaru. Ustanovenie čl. 5 ods. 2 Nariadenia 2018/302 reflektuje aj
na situácie kedy existencia objektívnych dôvodov oprávňuje obchodníka „zadržať
doručenie tovaru alebo poskytnutie služby, kým nedostane potvrdenie, že sa platobná
transakcia riadne začala“. Ustanovenia nariadenia 2018/302 tak vytvárajú priestor aj
pre ochranu subjektu v „silnejšom“ postavení. Obchodník je rovnako oprávnený
požadovať poplatky za použitie platobného nástroja, v medziach stanovených
nariadením 2018/302 a vnútroštátnou úpravou jednotlivých členských štátov.
Poplatky musia byť priamo úmerné vynaloženým nákladom vzniknutým
obchodníkovi za použitie platobného prostriedku.
ZÁVER
Cieľom príspevku bolo prostredníctvom analýzy a komparácie objasniť aký je
vzťah slobody podnikania a povinností obchodníkov vyplývajúcich z Nariadenia
2018/302. Ako členský štát Európskej únie je aj Slovenská republika povinná
dodržiavať únijnú legislatívu a v tomto kontexte prispôsobiť či kreovať vnútroštátne
právne predpisy. Všetkým podnikateľom poskytujúcim služby a predávajúcim tovary
elektronickým spôsobom vznikli prijatím nariadenia 2018/302 určité kategórie
povinností, ktoré by mohli určitým spôsobom evokovať zásah do slobody podnikania,
resp. zásah do obsahu tohto práva, ktoré v sebe podľa dostupnej judikatúry zahŕňa aj
zásadu zmluvnej autonómie, príznačnej pre súkromnoprávne odvetvie akým je
obchodné právo. Na pomyselnú misku váh sa dostali dve základné práva priznané
vnútroštátnou právnou úpravou aj právom Európskej únie – sloboda podnikania
a zákaz diskriminácie. Priblížením jednotlivých ustanovení nariadenia 2018/302,
s uvedením praktických príkladov, sa podarilo preukázať, že predmetné nariadenie
2018/302 do slobody podnikania nezasahuje. Obchodníci sú oprávnení naďalej
uplatňovať zásadu zmluvnej autonómie a z nej vyplývajúce zložky ako slobodný
výber zmluvného partnera, či slobodný výber formy zmluvy a tým napĺňať účel
slobody podnikania, vytvárajúcej prostredie prospešné pre jednotný,
konkurencieschopný a správne fungujúci trh. Prijatie Nariadenia 2018/302 bolo
opodstatnené, keďže vnútorný trh trpel zbytočnou fragmentáciou na základe
vnútroštátnych hraníc. Podnikateľ je naďalej oprávnený uplatňovať svoju obchodnú
politiku a pôsobiť na ním vybranom vymedzenom území, avšak v prípade, že o jeho
tovary a služby bude mať záujem zákazník, ktorý nepatrí do cieľovej skupiny jeho
záujmu, no napriek tomu bude jeho ponukou oslovený, v súlade so zákazom
diskriminácie je povinný vytvoriť mu také isté podmienky na nákup, ako by vytvoril
pre ktoréhokoľvek iného spotrebiteľa.
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Problematika uplatňovania zákazu mučenia a neľudského či
ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania voči osobám
pozbaveným slobody z hľadiska medzinárodného práva
Prohibition of torture and inhuman or degrading treatment or
punishment applied to persons deprived of liberty from
international law perspective
Mgr. Sandra Sakolciová

Abstrakt
Podmienky vytvorené pre osoby pozbavené osobnej slobody a spôsob, akým sa s nimi
zaobchádza, sú v mnohých krajinách veľmi zlé a dokonca sa naďalej zhoršujú. Od
roku 2000 sa vo svete zvýšilo množstvo ľudí nachádzajúcich sa vo väzení o takmer
20%. Problémy, ktorým musia tieto osoby čeliť a ktoré môžu viesť k až neľudským
či mučivým podmienkam, súvisia napríklad s preplnenými celami, „samotkami“,
nedostatkom hygieny a stravy, či násilím a často ich možno považovať za zásah do
samotnej dôstojnosti človeka. Tento článok sa zaoberá medzinárodnoprávnymi
inštrumentmi zákazu mučenia a ich vzájomnou interakciou, vybranými príkladmi
zadržiavania vedúcimi k porušovaniu tohto zákazu, ako aj otázkou prevencie
mučenia.
Kľúčové slová:
pozbavenie osobnej slobody, zadržiavanie, medzinárodné právo, medzinárodné
humanitárne právo, ľudské práva, zákaz mučenia
Abstract
The conditions created for persons deprived of liberty and the way they are handled
are very poor in many countries and are even getting worse. Since 2000, the number
of people in prison has risen by almost 20%. The problems they face, which may lead
to inhuman or torturous conditions, are related, for example, to overcrowded cells,
"solitary confinement", lack of hygiene and food, or violence, and can often be seen
as an interference with the very dignity of a human being. This article deals with
international instruments prohibiting torture and their interaction, selected examples
of detention leading to violations of this prohibition, and the issue of the prevention
of torture.
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Key words:
deprivation of liberty, detention, international law, international humanitarian law,
human rights, prohibition of torture
ÚVOD
"...we all need to redraw a line in the sand: torture in any form is forbidden.
We demonise our enemies at our own peril. Even in war, everyone deserves to be
treated humanely. Using torture only triggers a race to the bottom. It has a
devastating impact on the victims, and it brutalizes entire societies for generations."
(Peter Maurer, prezident Medzinárodného výboru Červeného kríža)
Podmienky vytvorené pre osoby pozbavené osobnej slobody a spôsoby, akými
sa s nimi zaobchádza, sú v mnohých krajinách veľmi zlé a dokonca sa zhoršujú.
Napriek tomu, že život týchto ľudí možno prirovnať k nočnej more, svet pred týmto
faktom zatvára oči. Vo väzení sa nachádza viac ako desať miliónov ľudí (približne
populácia Českej republiky), pričom ich počet vo svete sa od roku 2000 zvýšil
o takmer 20%. Problémy, ktorým musia tieto osoby čeliť a ktoré môžu viesť k až
neľudským či mučivým podmienkam, súvisia napríklad s preplnenými celami,
„samotkami“, nedostatkom hygieny a stravy, či násilím a často ich možno považovať
za zásah do samotnej dôstojnosti človeka. Tieto problémy sú často výsledkom
obmedzených zdrojov danej krajiny, vnímania trestného práva predovšetkým ako
prostriedku trestania a nefungujúceho súdneho systému.1
Situácia sa rôzni od krajiny ku krajine, avšak existuje mnoho správ
mimovládnych organizácii a iných orgánov2, ktoré poukazujú na zlé zaobchádzanie
so zadržanými osobami. Z týchto správ vyplýva, že v najkritickejšej situácii sa
nachádzajú tie osoby, ktoré boli pozbavené slobody počas ozbrojeného konfliktu
alebo počas inej násilnej udalosti. Znepokojujúca je tiež situácia týkajúca sa
zadržaných utečencov, maloletých a žien, ktorých počet neprimerane narastá.3
Napriek tomu, že osoby pozbavené osobnej slobody patria do skupiny zraniteľných
osôb, nie sú tak často vnímané autoritami, ani samotnou spoločnosťou. Nevidia ich
ako ľudské bytosti s ľudskými právami, ale iba ako kriminálnikov, či teroristov.
Rovnako tak i utečenci a migranti, ktorí utekajú z domova pred nebezpečenstvom
alebo hľadajú lepšie podmienky pre život, sú vnímaní predovšetkým ako hrozba,

BERNARD, V.: Out of sight, out of mind? Exposing the human cost of detention. In: International Review of the
Red Cross: Detention: Addressing the Human Cost, Vol. 98, č. 903, December 2016, s. 725.
2
Napríklad Human Rights Watch: Detention Centers, dostupné na: https://www.hrw.org/topic/health/detentioncenters; Správa Špeciálneho spravodajcu OSN pre mučenie, A/HRC/34/54, 2017, dostupné na:
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Torture/A_HRC_34_54.pdf; Amnesty International: Detention and
Imprisonment, dostupné na: http://www.amnesty.org/en/what-we-do/detention/.
3
WALMSLEY, R.: World Female Imprisonment List, 4. vydanie, 2017. Dostupné na:
http://www.prisonstudies.org/news/world-female-imprisonment-list-fourth-edition.
1
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a preto sú umiestňovaní do táborov pre nich určených, kde často žijú v neprimeraných
podmienkach.4
V prvej časti článku sa zaoberáme použitou terminológiu, konkrétne pojmom
„pozbavenie osobnej slobody“, ako aj inými súvisiacimi pojmami, pretože v ich
používaní v medzinárodnom práve, podľa nášho názoru, neexistuje jednotná
prax. Ďalej sa zaoberáme samotnou definíciou mučenia a iného krutého, neľudského
a ponižujúceho zaobchádzania a trestania; prameňmi, v ktorých je tento zákaz
upravený; vzťahom medzinárodného humanitárneho práva a ľudských práv (ako
dvoch právnych oblastí upravujúcich zákaz mučenia) a taktiež uvádzame spôsoby,
akými ku mučeniu a inému neľudskému zaobchádzaniu s osobami pozbavenými
osobnej slobody, dochádza. V stručnosti sa venujeme aj možnej prevencii mučenia.
1

POZBAVENIE OSOBNEJ SLOBODY A SÚVISIACE POJMY

Hrozbe mučenia sú vystavené osoby, ktoré boli pozbavené (zbavené) slobody
či už v čase vojny, alebo v čase mieru. Samotný pojem „pozbavenie (osobnej)
slobody“ (po ang. „deprivation of liberty“) definujú Pravidlá OSN na ochranu
mladistvých zbavených slobody, tzv. Havanské pravidlá5, ako „akúkoľvek formu
zadržania alebo uväznenia alebo umiestnenia osoby vo verejnom alebo súkromnom
zariadení na základe rozhodnutia súdneho, správneho alebo iného orgánu verejnej
moci, z ktorého táto osoba nie je oprávnená z vlastnej vôle odísť“.6 Definičné znaky
pozbavenia slobody vytvoril aj Európsky súd pre ľudské práva.7 Ide o široký pojem,
ktorý pokrýva nielen klasické prípady zadržania, ale aj mnohé iné formy.8 Zadržanie
(„detention“), uväznenie („imprisonment“), ako aj ďalšie príbuzné pojmy, sú (pre
účely daného dokumentu) definované v Zbierke zásad na ochranu všetkých osôb pod
akoukoľvek formou zadržania alebo uväznenia (prijatá uznesením Valného
zhromaždenia OSN)9: „uväznená osoba“ je osoba pozbavená osobnej slobody na
základe odsúdenia za spáchanie trestného činu a „zadržaná osoba“ je osoba pozbavená
osobnej slobody z ostatných dôvodov.10 Tzv. internovanie je termín typický pre
medzinárodné humanitárne právo. Internovanie osôb sa vyskytuje počas
medzinárodných ozbrojených konfliktov, kedy dochádza k pozbaveniu osobnej
slobody civilistov alebo vojnových zajatcov, o ktorom nerozhoduje súd, ale správny
BERNARD, V.: Out of sight, out of mind? Exposing the human cost of detention. In: International Review of the
Red Cross: Detention: Addressing the Human Cost, Vol. 98, č. 903, December 2016, s. 726.
5
Pravidlá OSN na ochranu mladistvých zbavených slobody, tzv. Havanské pravidlá, prijaté na základe rezolúcie
Valného zhromaždenia 45/113 zo 14. decembra1990.
6
Ide o autorkin preklad čl. 11 b) z anglického jazyka: „The deprivation of liberty means any form of detention or
imprisonment or the placement of a person in a public or private custodial setting, from which this person is not
permitted to leave at will, by order of any judicial, administrative or other public authority.“
7
Pojem „pozbavenie slobody“ v zmysle článku 5 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd
obsahuje i) objektívny element, t.j. že osoba je držaná v určitom obmedzenom priestore počas nie zanedbateľnej doby
a ii) subjektívny element, ktorý spočíva v tom, že osoba neposkytla platný súhlas s uvedeným obmedzením (pozri
napríklad rozhodnutie Storck v. Nemecko, rozhodnutie ESĽP zo 16. júna 2005, sťažnosť č. 61603/00§ 74).
8
Guzzardi v. Taliansko, rozhodnutie ESĽP z 6. novembra 1980, sťažnosť č. 7367/76, § 95.
9
Zbierka zásad na ochranu všetkých osôb pod akoukoľvek formou zadržania alebo uväznenia, uznesenie Valného
zhromaždenia OSN, 43/173, 9. december 1988.
10
Autorkin voľný preklad písmen b) a c) preambuly Zbierky uvedenej v pozn. č. 9.
4
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alebo vojenský orgán.11 Ženevské dohovory III a IV taktiež pracujú s variáciami slov
zadržaní, zatknutí a pozbavení slobody, avšak nedefinujú ich.12
Medzinárodno-právne inštrumenty využívajú rôznu terminológiu – okrem
spomenutých sú to aj ďalšie termíny, ako napríklad „incarceration“, „apprehension“,
či „custody“ v anglickom jazyku.13 V tomto článku vychádzame z termínu
„pozbavenie osobnej slobody“, pretože sa považuje za najširší14, hoci je potrebné
podotknúť, že termín „zadržanie“ („detention“), je všeobecne (v bežnej praxi aj
v odborných zdrojoch) veľmi zaužívaný a dokonca sa niekedy vykladá širšie ako
pojem pozbavenie osobnej slobody.15 Z tohto dôvodu, ako aj z dôvodu praktickosti
a zachovania terminológie použitých zdrojov, ho budeme, v zmysle jeho
extenzívneho výkladu, využívať na určitých miestach aj v tomto článku.
2

ZÁKAZ MUČENIA V MEDZINÁRODNOM PRÁVE

Zákaz mučenia, ktorý je považovaný za medzinárodnú obyčaj, je predmetom
viacerých odvetví medzinárodného práva, konkrétne medzinárodného práva ľudských
práv, medzinárodného humanitárneho práva a medzinárodného trestného práva.
V tejto časti článku by sme sa v stručnosti venovali každej z týchto oblastí
a predstavili najvýznamnejšie orgány, ktoré dohliadajú na dodržiavanie tejto
kogentnej normy medzinárodného práva.
1.) Ľudské práva:
V rámci univerzálnej ochrany ľudských práv boli na úrovni OSN prijaté viaceré
ľudsko-právne dokumenty, ktoré upravujú zákaz mučenia a iného krutého,
neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania. Medzi
najvýznamnejšie patrí Všeobecná deklarácia ľudských práv16, Medzinárodný pakt
o občianskych a politických právach („ďalej aj ako ICCPR“)17, Dohovor proti
mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu

Medicins sans frontieres: The Practical Guide to Humanitarian Law. Dostupné na: https://guide-humanitarianlaw.org/content/article/3/detention-1/.
12
PEJIC, J.: Grounds and procedures for deprivation of liberty in times of IAC and NIAC – existing law and policy
proposals. International Institute of Humanitarian Law. 41st Round Table on Current Issues of International
Humanitarian Law: „Deprivation of liberty and armed conflicts: exploring realities and remedies“. Sanremo, 6.-8.
September 2018. Dostupné na: http://iihl.org/wp-content/uploads/2018/11/PEJIC-REV-1.pdf.
13
GENSER, J.: The UN Working Group on Arbitrary Detention; Commentary and Guide to Practice. Cambridge
University Press, 2020, s. 3.
14
VAN BUEREN, G.: The International Law on the Rights of the Child. Kluwer Law International, 1998, s. 206.
15
Rada OSN pre ľudské práva: Správa Pracovnej skupiny OSN pre svojvoľné zadržiavanie zo dňa 24. Decembra
2012, A/HRC/22/44, s. 20.
16
Všeobecná deklarácia ľudských práv, prijatá na základe rezolúcie Valného zhromaždenia OSN 217A (III), A/810,
10. december 1948. Článok 5 ustanovuje: „Nikto nesmie byť podrobovaný mučeniu alebo krutému, neľudskému či
ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu.“
17
Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, 16. december 1966. Článok 7 ustanovuje: „Nikto nesmie
byť mučený alebo podrobovaný krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu. Najmä sa
nebude nikto bez svojho slobodného súhlasu podrobovať lekárskym alebo vedeckým pokusom.“
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alebo trestaniu18 a Dohovor o právach dieťaťa.19 Medzi regionálne zmluvy
kodifikujúce uvedený zákaz patrí Dohovor o ochrane ľudských práv a základných
slobôd (ďalej ako „Dohovor“ alebo „Európsky dohovor o ľudských právach“)20,
Charta základných práv Európskej únie21, Americký dohovor o ľudských právach22 a
Africká charta ľudských práv a práv národov.23
Na dodržiavanie Dohovoru, ktorým je viazaných 47 krajín Európy vrátane
Slovenskej republiky, dohliada Európsky súd pre ľudské práva (ďalej aj ako „ESĽP“).
Judikatúra ESĽP k článku 3 Európskeho dohovoru o ľudských právach je rozsiahla,
pričom veľké množstvo rozhodnutí sa týka práve aplikácie článku 3 počas
zadržiavania osôb. Tí, ktorí sú pozbavení slobody a pod plnou kontrolou štátnych
autorít, sú najzraniteľnejší a vystavení riziku, že dôjde k zneužitiu štátnej moci.
Výkon tejto kontroly musí byť preto predmetom prísnej kontroly dodržiavania
štandardov vyplývajúcich z Dohovoru. Pri posudzovaní, či sú podmienky pozbavenia
slobody v súlade s Dohovorom, je potrebné posudzovať všetky okolnosti – vek osoby,
Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, 10.
december 1984. Článok 16 ustanovuje: „1. Každý štát, ktorý je zmluvnou stranou tohto Dohovoru, sa zaväzuje
zabrániť na ktoromkoľvek území pod jeho jurisdikciou ďalším činom krutého, neľudského alebo ponižujúceho
zaobchádzania alebo trestania, ktoré nepatria pod mučenie, ako je vymedzené v článku 1, ak takéto činy spáchal
verejný činiteľ alebo iná osoba konajúca z úradného poverenia alebo z ich podnetu alebo s ich výslovným alebo tichým
súhlasom. Najmä sa použijú záväzky obsiahnuté v článkoch 10, 11, 12 a 13 s tým, že odkaz na mučenie sa nahradí
odkazom na iné formy krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania. 2. Ustanovenia tohto
Dohovoru sú bez ujmy na ustanoveniach akéhokoľvek iného medzinárodného dokumentu alebo národného
zákonodarstva, ktoré zakazujú kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie alebo ktoré sa týkajú
vydávania alebo vyhostenia.“
19
Dohovor o právach dieťaťa prijatý v OSN v roku 1989 upravuje v článku 37 zákaz mučenia a tiež povinnosti pri
pozbavení dieťaťa slobody: „Štáty ... musia zabezpečiť, že: a/ žiadne dieťa nesmie byť vystavené mučeniu alebo inému
krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu či trestaniu ... b/ žiadne dieťa nesmie byť nezákonne alebo
svojvoľne zbavené slobody. Zatknutie, zadržanie alebo uväznenie dieťaťa musí prebehnúť v súlade so zákonom a musí
sa využívať iba ako krajné opatrenie a na najkratšiu nutnú dobu, c/ s každým dieťaťom zbaveným slobody sa musí
zaobchádzať s ľudskosťou a úctou k prirodzenej dôstojnosti ľudskej bytosti a spôsobom, ktorý berie do úvahy potreby
osoby daného veku. Každé dieťa zbavené slobody musí byť predovšetkým umiestnené oddelene od dospelých, s
výnimkou prípadu, kedy neoddelenie od dospelých je v jeho najlepšom záujme a až na výnimočné okolnosti musí mať
právo udržiavať styk so svojou rodinou písomne a pri návštevách, d/ každé dieťa zbavené slobody musí mať právo
okamžitého dovolania sa právnej alebo inej zodpovedajúcej pomoci, ako aj právo odvolávať sa na nezákonnosť
zbavenia svojej slobody pred súdom alebo iným právomocným, nezávislým a nestranným orgánom a právo na
okamžité rozhodnutie v prípade každého takéhoto postupu.“
20
Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd bol prijatý Radou Európy v roku 1950. Článok 3
ustanovuje: „Nikoho nemožno mučiť alebo podrobovať neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo
trestaniu.“ Rada Európy prijala v roku 1987 taktiež Európsky dohovor na zabránenie mučeniu a neľudskému či
ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu.
21
Charta základných práv Európskej únie predstavuje primárny prameň práva Európskej únie zakotvujúci základné
ľudské práva a slobody, medzi ktoré patrí aj zákaz mučenia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo
trestu, upravený v článku 4. Jeho znenie je v zásade totožné s článkom 3 Dohovoru.
22
Americký dohovor o ľudských právach, prijatý Organizáciou amerických štátov (účinný od 1978) v článku 5
ustanovuje, že nikto by nemal byť vystavený mučeniu alebo krutému, neľudskému či ponižujúcemu trestaniu či
zaobchádzaniu. So všetkými osobami pozbavenými slobody by sa malo zaobchádzať s rešpektom k ich dôstojnosti,
ktorú ako ľudské bytosti majú. Organizácia amerických štátov prijala taktiež samostatný dohovor proti mučeniu
s názvom Medziamerický dohovor o prevencii a trestaní mučenia.
23
Africká charta ľudských práv a práv národov bola v roku 1981 prijatá Organizáciou africkej jednoty (dnes Africká
únia). V článku 5 sa uvádza, že každý človek má mať právo na rešpektovanie jeho dôstojnosti ako ľudskej bytosti
a tiež, že všetky formy využívania a ponižovania, predovšetkým otroctvo, kruté a iné neľudské zaobchádzanie
a trestanie by malo byť zakázané.
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jej pohlavie, zdravotný stav, mieru nebezpečenstva, ktorú predstavuje a podobne.
V tzv. Greek case24 vtedajšia Európska komisia pre ľudské práva rozhodla, že
podmienky zadržiavania, ktoré boli charakterizované prepĺňaním, nedostatočným
kúrením, zlou hygienou, obmedzenou možnosťou spánku, nedostatkom jedla,
oddychu a tiež nedostatočným kontaktom s okolitým svetom, predstavovali neľudské
zaobchádzanie.25 Porušenie zákazu mučenia, (ako aj porušenie článkov 5, 8 a 13
Dohovoru), konštatovala Veľká Komora ESĽP napríklad v prípade El-Masri v. bývalá
Juhoslovanská republika Macedónsko.26 V tomto prípade bol sťažovateľ niekoľko dní
zadržiavaný incommunicado najprv macedónskymi orgánmi v hoteli, kde ho zbili,
a neskôr bol odovzdaný agentom CIA, ktorí ho previezli do Afganistanu a tam ho
zadržiavali po dobu piatich mesiacov.
2.) Medzinárodné humanitárne právo:
V situáciách ozbrojeného konfliktu môžu niektoré orgány (administratívne,
policajné a vojenské) osobu zadržať, respektíve internovať a následne aj obmedzovať
jej slobodu po určitú dobu. Medzinárodné humanitárne právo poskytuje jednak
osobitné ochranné štatúty, ako napríklad status vojnových zajatcov a taktiež
ustanovuje základné minimálne záruky ochrany osôb pozbavených slobody z
dôvodov súvisiacich s ozbrojeným konfliktom.27
Medzi hlavné nástroje medzinárodného humanitárneho práva v oblasti zákazu
mučenia a krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania
patria Ženevské dohovory a ich dodatkové protokoly.28
Medzi štyri Ženevské dohovory chrániace obete ozbrojených konfliktov patrí
pôvodný Ženevský dohovor o zlepšení osudu ranených a chorých príslušníkov
ozbrojených síl v poli, druhý Ženevský dohovor o zlepšení osudu ranených, chorých
a stroskotancov ozbrojených síl na mori, tretí Ženevský Dohovor týkajúci sa
zaobchádzania s vojnovými zajatcami a štvrtý Ženevský dohovor týkajúci sa ochrany
civilných osôb počas vojny.
Článok 17 tretieho Ženevského dohovoru ustanovuje, že na vojnových
zajatcoch sa nesmie vykonávať žiadne telesné ani duševné mučenie, aby sa od nich
vynútili akékoľvek informácie. Článok 32 štvrtého Ženevského dohovoru ustanovuje,
že počas medzinárodných ozbrojených konfliktov, vrátane obdobia vojenskej
Dostupné na: https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-73020&filename=00173020.pdf.
25
Rada Európy: The prohibition of torture; A guide to the implementation of Article 3 of the European Convention
on Human Rights, s. 26-28. Dostupné na: https://rm.coe.int/168007ff4c.
26
El-Masri v. bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, rozhodnutie ESĽP z 13. decembra 2012, sťažnosť č.
39630/09.
27
Medicins sans frontieres: The Practical Guide to Humanitarian Law. Dostupné na: https://guide-humanitarianlaw.org/content/article/3/detention-1/.
28
Medzinárodný výbor Červeného kríža: Prohibition and punishment of torture and other forms of ill-treatment,
06/2004. Dostupné na: https://www.icrc.org/en/document/prohibition-and-punishment-torture-and-other-forms-illtreatment.
24
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okupácie, nemožno prijať také opatrenia, ktoré by spôsobovali chráneným osobám
telesné útrapy alebo smrť, pričom tento zákaz sa týka nielen vraždy, mučenia,
telesných trestov, zmrzačenia a lekárskych alebo vedeckých pokusov, ale aj všetkých
iných násilností, či už by sa ich dopustili civilné alebo vojenské orgány.
Článok 3, spoločný všetkým štyrom Ženevským dohovorom, tzv. „spoločný
článok 3“, upravuje zákaz mučenia a iného neľudského zaobchádzania počas
vnútroštátneho ozbrojeného konfliktu, ktorý nezahŕňa vojenskú akciu medzi štátmi.29
Vzťahuje sa na osoby, ktoré sa aktívne nezúčastňujú konfliktov a obsahuje zákaz
mučenia a neľudského zaobchádzania. V každej dobe a na každom mieste zakazuje
okrem iného útoky na život a zdravie, predovšetkým vraždu vo všetkých formách,
zmrzačenie, kruté zaobchádzanie a mučenie, útoky proti osobnej dôstojnosti,
predovšetkým ponižujúce správanie. Dôvody a proces zadržania počas
vnútroštátnych ozbrojených konfliktov nie sú medzinárodným humanitárnym právom
upravené a z tohto dôvodu sa uplatní vnútroštátne právo a medzinárodné právo
ľudských práv.30 Ustanovenie článku 3 predstavuje minimálny štandard ochrany,
vyšší štandard ochrany by mali poskytovať predovšetkým samotné štáty vo svojej
vnútroštátnej právnej úprave.31 Mnohé štáty implementujú spoločný článok 3 do
vojenských manuálov. Podľa niektorých autorov bol spoločný článok 3 formulovaný
nejednoznačne, ako výsledok kompromisu prijateľného pre štáty, ktoré sú za
reštriktívne uplatňovanie medzinárodného humanitárneho práva na vnútroštátne
ozbrojené konflikty. Nejasnosť tohto článku využili mnohé krajiny na to, aby jeho
aplikovateľnosť obmedzili. Problematické je taktiež to, že neexistuje žiadny
nadnárodný orgán, ktorý by dohliadal na dodržiavanie a implementáciu tohto článku.
Okrem toho má toto ustanovenie charakter všeobecného princípu, a tak je tu veľký
priestor na uplatnenie voľnej úvahy (tzv. margin of appreciation) zo strany štátov, čo
sa odráža aj vo vnútroštátnej právnej úprave.32
Zákaz mučenia je taktiež definovaný v článku 75 Dodatkového protokolu I
a v článku 4 Dodatkového protokolu II ku Ženevským dohovorom.

WEISSBRODT, D. et HEILMAN, Ch.: Defining Torture and Cruel, Inhuman and Degrading Treatment, In: Law
and Inequality, Vol. 29, 2011,
s. 350. Dostupné na: https://scholarship.law.umn.edu/cgi/viewcontent
.cgi?article=1370&context=faculty_articles.
30
University Centre for International Humanitarian Law: Expert meeting on the supervision of the lawfulness of
detention
during
armed
conflict,
s.
3.
Dostupné
na:
http://www.ruig-gian.org/ressources/
communication_colloque_rapport04.pdf.
31
DROEGE, C.: „In truth the leitmotiv“: the prohibition of torture and other forms of ill-treatment in international
humanitarian law. In: International Review of the Red Cross, Vol. 89, č. 867, 2007, s. 520. Dostupné na:
https://www.icrc.org/en/international-review/article/truth-leitmotiv-prohibition-torture-and-other-forms-illtreatment?language=en.
32
GANDHI, M.: Common Article 3 of Geneva Conventions, 1949 In the Era of International Criminal Tribunals. In:
ISIL Year Book of International Humanitarian and Refugee Law, 2001. Dostupné na:
http://www.worldlii.org/int/journals/ISILYBIHRL/2001/11.html.
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Vzhľadom na to, že zákaz mučenia je upravený ako medzinárodným právom
ľudských práv, tak aj medzinárodným humanitárnym právom, je potrebné sa aspoň
v stručnosti vysporiadať so vzťahom týchto dvoch právnych oblastí.33
V zmysle tradičného konceptu sa ľudsko-právne normy uplatňujú v čase mieru,
zatiaľ čo medzinárodné humanitárne právo v čase vojny. Na základe tohto konceptu
by bolo možné dospieť k záveru, že ľudsko-právne normy prestávajú byť
aplikovateľné zároveň so vznikom ozbrojeného konfliktu, ktorý aktivuje
aplikovateľnosť medzinárodného humanitárneho práva. Napriek tomu, že tento model
niektoré štáty v dnešnej dobe zastávajú, z medzinárodného práva ľudských práv
nevyplýva.
Napríklad článok 2 Medzinárodného paktu o občianskych a politických
právach ustanovuje, že práva zakotvené v tomto dokumente je potrebné rešpektovať
bez ohľadu na časové či situačné obmedzenia. Článok 4 uvedeného paktu, prípadne
článok 15 Európskeho dohovoru o ľudských právach, upravujú možnosť prijať
opatrenia smerujúce k odstúpeniu od svojich povinností v čase vojny alebo iného
verejného ohrozenia existencie štátu, pričom ak tieto opatrenia v súlade
s relevantnými článkami neuplatnia, ľudsko-právne dohovory sa uplatňujú v plnej
miere naďalej. Ako sme však už uviedli, články zakotvujúce zákaz mučenia a krutého
a neľudského zaobchádzania a trestania, nie sú uvedené medzi tými článkami, ktoré
sú derogovateľné.34 Na mieste je tiež zopakovať, že zákaz mučenia a iného
neľudského zaobchádzania alebo trestania má charakter ius cogens. Výbor OSN pre
ľudské práva vo svojom Všeobecnom komentári k článku 2 uviedol, že ICCPR sa
uplatňuje aj počas ozbrojeného konfliktu, na ktorý sa vzťahuje medzinárodné
humanitárne právo.35 Medzinárodný súdny dvor potvrdil názor Výboru vo svojich
poradných stanoviskách Zákonnosť hrozby alebo použitia jadrových zbraní (1996) a
Právne dôsledky stavby múra na okupovaných palestínskych územiach (2004)36.
Koexistencia humanitárneho práva a ľudských práv je vo veľkej časti aplikácie
bez problémov vtedy, ak sa obidve normy zhodujú, resp. ak sa vzájomne dopĺňajú.
Príkladom absencie kolízie a súčasnej aplikácie medzinárodných noriem
humanitárneho práva a medzinárodného práva ochrany ľudských práv je zákaz
mučenia, ktorý expressis verbis deklarujú tak Ženevské dohody, ako aj ICCPR
a Európsky dohovor o ľudských právach. To však nevylučuje, že aplikácia
Viac ku vzájomnému vzťahu ľudských práv (špecificky Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv)
a medzinárodného humanitárneho práva pozri SVÁK, J. et SAKOLCIOVÁ, S.: Case law of the European Court of
Human Rights applied in humanitarian actions. In: EU as humanitarian actor. Bratislava: Vydavateľstvo UK,
Univerzita Komenského v Bratislave, 2018.
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v jednotlivých prípadoch sa môže rôzniť, ak ide o obsahové naplnenie pojmu
mučenia.37
Podľa názoru niektorých autorov38, Európsky súd pre ľudské práva, ktorý
rozhodoval vo viacerých prípadoch týkajúcich sa zadržiavania osôb určitými štátmi
počas ozbrojených konfliktov, nebral do úvahy medzinárodné humanitárne právo ako
lex specialis, teda ako špecifickú oblasť práva uplatňujúcu sa na ozbrojené konflikty,
čo považujú za ohrozenie rešpektovania samotnej podstaty medzinárodného
humanitárneho práva. Hoci nespochybňujú rastúci význam rozhodovacej praxe
Európskeho súdu pre ľudské práva a celkovo ľudských práv ako oblasti práva
v prípade extrateritoriálnych ozbrojených konfliktov, vďaka ktorým je jednotlivcom
garantovaná väčšia miera ochrany, príliš striktná aplikácia týchto pravidiel môže
predstavovať nerealistické požiadavky na štáty nachádzajúce sa v takejto situácii.
Z dlhodobého hľadiska to podľa nich môže viesť k tomu, že štáty budú menej
inklinovať k dodržiavaniu pravidiel, predovšetkým z oblasti medzinárodného
humanitárneho práva. Podľa autoriek Landais a Bass by sa mal Európsky dohovor
o ľudských právach vykladať vo svetle medzinárodného humanitárneho práva.39
3.) Medzinárodné trestné právo:
Medzinárodné trestné tribunály zohrávajú v oblasti zákazu mučenia
a neľudského zaobchádzania významnú úlohu. Bezpečnostná rada OSN v roku 1993
autorizovala vytvorenie Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu,
ktorý bol oprávnený stíhať osoby zodpovedné za vážne porušenia Ženevských
dohovorov, porušenia zákonov alebo obyčají vojny a za spáchanie trestných činov
proti ľudskosti a genocídy v bývalej Juhoslávii. Z dôvodu rozsiahleho zabíjania
v Rwande počas apríla 1994, Bezpečnostná rada OSN zriadila druhý tribunál –
Medzinárodný trestný tribunál pre Rwandu. Stály Medzinárodný trestný súd bol
zriadený Rímskym štatútom v roku 1998 a má jurisdikciu nad trestnými činmi
genocídy, vojnovými zločinmi a trestnými činmi proti ľudskosti. Všetky tri súdy
majú, respektíve mali, právomoc rozhodnúť, či obžalované osoby spáchali činy, ktoré
možno považovať za mučenie alebo iné kruté a neľudské zaobchádzanie.40
4.) Medzinárodné obyčajové právo a ius cogens:
Zákaz mučenia a iných foriem neľudského zaobchádzania má absolútny
charakter. Predstavuje tzv. kogentnú normu medzinárodného práva („ius cogens“). To
37
HENCKAERTS, J. M. et DOSWALD-BECK, L.: Customary International Humanitarian Law. Vol. 1: Rules.
Cambridge University Press, 2005. Dostupné na: https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/customaryinternational-humanitarian-law-i-icrc-eng.pdf.
38
LANDAIS, C. et BASS, L.: Reconciling the Rules of International Humanitarian Law with the Rules of European
Human Rights Law, In: International Review of the Red Cross, Vol. 97, č. 900, 2015. Dostupné na:
https://international-review.icrc.org/sites/default/files/irc_97_900-16.pdf.
39
Ibid., s. 1296.
40
WEISSBRODT, D. et HEILMAN, Ch.: Defining Torture and Cruel, Inhuman and Degrading Treatment, In: Law
and Inequality, Vol. 29, 2011,
s. 360-361. Dostupné na: https://scholarship.law.umn.edu/cgi/
viewcontent.cgi?article=1370&context=faculty_articles.
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znamená, že takéto správanie nemôže byť odôvodnené, resp. ospravedlnené vojnou,
či iným verejným ohrozením, ako napríklad terorizmom.41 Uvedený zákaz sa taktiež
považuje za „nederogovateľný“. To znamená, že od povinnosti dodržiavať ho
nemožno odstúpiť – medzinárodné zmluvy, ktoré tento zákaz kodifikovali, výslovne
vylúčili príslušné ustanovenia z možnosti časovo obmedziť ich aplikáciu počas
výnimočných situácií.42 Voči takémuto ustanoveniu taktiež nie je možné prijať žiadnu
výhradu.43 Na rozdiel od klasickej normy obyčajového práva, ktorej pôsobenie
napríklad možno vylúčiť na základe zmluvy, kogentné normy medzinárodného práva
nemôžu byť porušené žiadnym štátom. Kvôli významnosti hodnôt, ktoré norma ius
cogens chráni, má v hierarchii noriem najvyššie postavenie.44 Zákaz mučenia
zaväzuje všetky štáty bez ohľadu na to, či s ním vyslovili súhlas.45
Okrem uvedených medzinárodných trestných tribunálov existujú aj mnohé iné
medzinárodné orgány, ktoré sa zaoberajú porušeniami zákazu mučenia, dohliadajú na
jeho dodržiavanie a svojou činnosťou prispievajú k vytváraniu lepších podmienok pre
osoby pozbavené osobnej slobody. Uvádzame niektoré z najdôležitejších orgánov
v tejto oblasti:
 Európsky výbor na zabránenie mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu
zaobchádzaniu alebo trestaniu (Rada Európy) – monitoruje dodržiavanie
Európskeho dohovoru na zabránenie mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu
zaobchádzaniu alebo trestaniu. V zmysle čl. 2 tohto dohovoru povolí každá
zmluvná strana Výboru návštevy akéhokoľvek miesta podliehajúceho jej
jurisdikcii, kde sa nachádzajú osoby zbavené slobody na základe rozhodnutia
štátneho orgánu. K týmto miestam patria väznice, nápravnovýchovné
zariadenia pre mladistvých, policajné stanice, útvary policajného zaistenia pre
cudzincov, psychiatrické nemocnice, domovy sociálnych služieb a podobne.
V Slovenskej republike Výbor uskutočnil doposiaľ šesť pravidelných návštev
(v r. 1995, 2000, 2005, 2009, 2013 a 2018) a o týchto návštevách publikoval
správy na svojom webovom sídle. Sú to detailné správy obsahujúce jeho
zistenia, odporúčania, pripomienky a žiadosti o informácie.46
 Výbor OSN proti mučeniu – monitoruje implementáciu Dohovoru proti
mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu
alebo trestaniu a rozhoduje o individuálnych sťažnostiach,
Napríklad Výbor OSN pre ľudské práva: General Comment 20 (Prohibition of Torture), HRI/GEN/1/Rev. 9 (Vol.
1), par. 3; Európsky súd pre ľudské práva: Chahal v. Spojené kráľovstvo (rozhodnutie ESĽP z15. novembra 1996,
sťažnosť č. 22414/93), par. 76-80; Výbor OSN proti mučeniu: Agiza v. Švédsko, 2005, par. 13.8.
42
ICCPR v článku 27 ods. 2, Európsky dohovor o ľudských právach v článku 15 ods. 2, Africká charta neobsahuje
ustanovenie o derogácii.
43
Výbor OSN pre ľudské práva: General Comment 24 (Reservations and Declarations), CCPR/C/21/Rev.1/Add.6.,
par. 8.
44
The Prosecutor v. Anto Furundzija, rozhodnutie Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu z 10.
decembra 1988, s. 58-59.
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 Výbor OSN pre ľudské práva – monitoruje implementáciu Medzinárodného
paktu o občianskych a politických právach a rozhoduje o individuálnych
sťažnostiach,
 Medzinárodný výbor Červeného kríža („ICRC“) – navštevuje zadržiavané
osoby, spolupracuje s autoritami a svojou činnosťou sa snaží o zlepšenie
podmienok v zariadeniach pre zadržiavanie osôb (najmä osôb pod jurisdikciou
medzinárodných súdov a migrantov).
3

DEFINOVANIE MUČENIA A INÝCH FORIEM NEĽUDSKÉHO
ZAOBCHÁDZANIA

Skutočný význam "ľudského zaobchádzania" nie je všeobecne ustálený, hoci
niektoré texty sa týkajú rešpektovania "dôstojnosti" osoby alebo zákazu "zlého
zaobchádzania" (po anglicky „ill-treatment“) v tomto kontexte. Požiadavka na ľudské
zaobchádzanie je zastrešujúcim konceptom. Vo všeobecnosti sa chápe, že podrobné
pravidlá, ktoré sa nachádzajú v medzinárodnom humanitárnom práve
a v medzinárodnom práve ľudských práv, vyjadrujú význam "ľudského
zaobchádzania". Tieto stanovujú aj špecifické požiadavky na ľudské zaobchádzanie s
určitými kategóriami osôb: ranené, choré a stroskotané osoby, osoby pozbavené
slobody, vysídlené osoby, ženy, deti, starší ľudia, postihnutí a chorí. Tieto pravidlá
však nevyhnutne nevyjadrujú úplný význam toho, čo sa myslí ľudským
zaobchádzaním, pretože sa tento pojem časom vyvíja pod vplyvom zmien v
spoločnosti.47
Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu
zaobchádzaniu alebo trestaniu definuje „mučenie“ vo svojom článku 1 ods. 1 ako:
„...akékoľvek konanie, ktorým je človekovi úmyselne pôsobená silná bolesť alebo
telesné alebo duševné utrpenie s cieľom získať od neho alebo od tretej osoby
informácie alebo priznanie, potrestať ho za konanie, ktorého sa dopustil on alebo
tretia osoba alebo z ktorého sú podozriví alebo s cieľom zastrašiť alebo prinútiť jeho
alebo tretiu osobu alebo z akéhokoľvek iného dôvodu založeného na diskriminácii
akéhokoľvek druhu, keď takú bolesť alebo utrpenie pôsobí verejný činiteľ alebo iná
osoba konajúca z úradného poverenia alebo z ich podnetu alebo s ich výslovným alebo
tichým súhlasom. Toto vymedzenie nezahŕňa bolesť alebo utrpenie, ktoré vznikajú iba
v dôsledku zákonných sankcií, sú od týchto sankcií neoddeliteľné alebo sú s nimi
náhodou vyvolané.“ Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu definuje mučenie
ako „úmyselné spôsobenie veľkej telesnej alebo duševnej bolesti alebo utrpenia
väznenej osobe alebo osobe, nad ktorou mal kontrolu obžalovaný. Pod mučenie
nespadá bolesť alebo utrpenie vyplývajúce iba z podstaty zákonných sankcií alebo ako
ich sprievodný jav“. Hoci rôzne dokumenty a orgány definujú mučenie inak, vo
všeobecnosti z medzinárodného humanitárneho práva a medzinárodného práva

Medzinárodný výbor Červeného kríža: Rule 87.
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47

477

Humane

Treatment.

Dostupné

na:

https://ihl-

ľudských práv vyplýva, že aby konanie bolo možné považovať za mučenie, musí
kumulatívne spĺňať tieto 3 aspekty48:
1. Konanie, ktorým sa osobe spôsobí veľká bolesť alebo utrpenie psychického alebo
fyzického charakteru,
2. Konanie musí byť spôsobené úmyselne,
3. Konanie musí sledovať niektoré z týchto cieľov:
a) získanie od tejto alebo tretej osoby informáciu alebo priznanie alebo
b) potrestanie za konanie, ktoré táto alebo tretia osoba spáchala alebo je podozrivá, že
ho spáchala alebo
c) zastrašovanie tejto alebo tretej osoby alebo
d) nútenie tejto alebo tretej osoby alebo
e) z akéhokoľvek dôvodu, ktorý je založený na diskriminácii akéhokoľvek druhu.
Mučenie od iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania
odlišuje práve tretí aspekt. Európska komisia pre ľudské práva a Európsky súd pre
ľudské práva boli medzi prvými medzinárodnými orgánmi, ktoré posudzovali, či
konanie predstavovalo mučenie alebo inú formu neľudského zaobchádzania. V
spomínanom Greek case z roku 1969, Európska komisia pre ľudské práva uviedla, že
každé mučenie predstavuje neľudské a ponižujúce zaobchádzanie, avšak pri mučení
je podstatný cieľ, ktorý sa ním chce dosiahnuť, a to získanie informácie alebo
priznania, prípadne potrestanie.49 V prípade Írsko v. Spojené kráľovstvo50 posudzovala
Komisia vypočúvacie techniky britských funkcionárov využité pri vypočúvaní
zadržiavaných osôb pochádzajúcich zo Severného Írska, ktorí boli podozriví
z terorizmu. Komisia rozhodla, že hoci techniky známe ako „disorientácia“, či
„deprivácia zmyslov“ nemusia spôsobiť žiadne vážne následky, je potrebné ich
považovať za mučenie, ktorého cieľom je získať informácie a priznania. Európsky
súd pre ľudské práva však neskôr rozhodol, že táto forma konania nie je dostatočne
závažná, aby predstavovala mučenie, avšak dosahuje úroveň neľudského
zaobchádzania.51 Príkladom konania, ktoré je potrebné kvalifikovať ako ponižujúce
zaobchádzanie zasahujúce do ľudskej dôstojnosti, je, ak policajt počas vypočúvania
dá vypočúvanému facku, pričom použitie fyzickej sily nebolo striktne nevyhnutné
(pozri Bouyid v. Belgicko, rozhodnutie ESĽP z 28. septembra 2015, sťažnosť č.
23380/09).
Rozhodovacia prax ESĽP sa aj s ohľadom na mučenie a iné neľudské
zaobchádzanie rozvíjala a na jeho rozhodnutia veľmi často odkazovali aj iné
48
Medzinárodný výbor Červeného kríža: Prohibition and punishment of torture and other forms of ill-treatment,
06/2004. Dostupné na: https://www.icrc.org/en/document/prohibition-and-punishment-torture-and-other-forms-illtreatment.
49
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and Inequality, Vol. 29, 2011, s. 374. Dostupné na: https://scholarship.law.umn.edu/cgi/viewcontent.cgi?
article=1370&context=faculty_articles.
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medzinárodné orgány, ako na štandardy aplikujúce sa na podmienky zadržiavania
v krajinách po celom svete. Pri posudzovaní, či ide o mučenie alebo neľudské alebo
ponižujúce zaobchádzanie, medzinárodné orgány berú do úvahy i) charakter konania,
ii) závažnosť utrpenej fyzickej alebo psychickej ujmy, iii) účel, ktoré takéto konanie
sledovalo, iv) oficiálny status a/alebo osobnú zodpovednosť konajúcej osoby a v) či
ujma bola výsledkom inak zákonnej sankcie.52
V roku 2002 vydala Medziamerická komisia pre ľudské práva „Správu
o terorizme a ľudských právach“, ktorá na základe medzinárodnej jurisprudencie
zhrnula konania, ktoré boli v kontexte vypočúvania a zadržiavania posúdené ako
mučenie alebo iné kruté alebo neľudské zaobchádzanie. Do tohto zoznamu patrí
napríklad dlhodobé incommunicado zadržiavanie, zavádzanie prísnej diéty ktorá
vedie k podvýžive, elektrické šoky, držanie hlavy pod vodou a vytváranie pocitu
topenia, bitie, rezanie, znásilnenie, hrozenie usmrtením, pálenie kože cigaretami
a podobne.53
4

VYBRANÉ PRÍKLADY PODMIENOK ZADRŽIAVANIA,
KTORÉ MÔŽU VIESŤ K PORUŠENIU ZÁKAZU MUČENIA

Výskumy ukazujú, že podmienky zadržiavania majú zďaleka najväčší vplyv na
výskyt mučenia. Kľúčovými sú dokonca záruky poskytované už počas prvých hodín
a dní od obmedzenia osobnej slobody. 54 V tejto časti článku sa preto venujeme
konkrétnym praktikám zadržiavania, ktoré sa vyskytujú v praxi a veľmi často majú za
následok práve porušenie kogentnej normy zákazu mučenia.
Preplnenosť zariadení
Nezriedka dochádza v praxi ku prepĺňaniu zariadení, v ktorých sú zadržiavané
osoby. Prepĺňanie má vážne následky v oblasti hygieny, fyzického a psychického
zdravia a úrovne násilia. Preplnenosť je vážny problém, ktorý obmedzuje základné
práva zadržiavaných osôb. Podľa Európskeho výboru pre zabránenie mučeniu,
preplnenosť spôsobuje konštantný nedostatok súkromia, aj pri vykonávaní
základných hygienických potrieb. Následky prepĺňania sú hrozivé a v niektorých
zariadeniach dosahujú úroveň neľudského zaobchádzania.55
Minimálne štandardy, ktoré by sa mali dodržiavať v zariadeniach, kde sa
zdržiavajú osoby, boli stanovené viacerými medzinárodnými orgánmi, napríklad
Európskym výborom pre zabránenie mučeniu, či Európskym súdom pre ľudské práva,
ktorý má v tejto oblasti bohatú rozhodovaciu prax.56 Dôležité pravidlá, ktorých
Ibid., s. 376-377.
Ibid., s. 378.
54
CARVER, R. et HANDLEY, L.: Does torture prevention work? 1. vydanie, Liverpool University Press, 2017, s.
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cieľom je eliminovať prepĺňanie, boli stanovené aj v nasledovných dokumentoch
prijatých OSN: Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (pravidlá
Nelsona Mandelu), Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile
Justice (Pekingské pravidlá), Rules for the Treatment of Women Prisoners and Noncustodial Measures for Women Offenders (Bangkokské pravidlá) a Standard
Minimum Rules for Non-custodial Measures (Tokijské pravidlá).57
Samoväzba („samotka“)
V minulosti bola využívaná ako disciplinárne opatrenie, avšak stáva sa oveľa
bežnejšou a často aj prvou, automatickou voľbou pre potrestanie osôb vo väzenských
zariadeniach s najvyšším stupňom stráženia. Počas samoväzby je zadržaným
zabránené komunikovať s okolitým svetom.58
Podľa Výboru OSN proti mučeniu môže samoväzba predstavovať neľudské
zaobchádzanie, či dokonca mučenie a mala by sa využívať iba vo výnimočných
situáciách, na čo najkratšie obdobie, pričom by mala byť pod striktným dohľadom,
vrátane súdneho dohľadu. Samoväzba na dobu neurčitú, samoväzba mladistvých
a ľudí s psychosociálnymi alebo intelektuálnymi nedostatkami by mala byť zakázaná.
To isté platí aj pre zraniteľné skupiny ľudí, ako napríklad tehotné či dojčiace matky.59
Podľa Výboru OSN proti mučeniu by tiež mal byť zdravotný stav osôb
v samoväzbe pravidelne monitorovaný kvalifikovaným zdravotným personálom,
ktorý by na požiadanie mal byť poskytnutý právnemu zástupcovi zadržiavaného.60
Samoväzba v súvislosti s nedostatočným monitorovaním zdravotného stavu môže
v niektorých prípadoch viesť k samovražde a k porušeniu nielen článku 3, ale aj
článku 2 Dohovoru (právo na život).61
Svojvoľné zadržiavanie
Incommunicado zadržiavanie, zadržiavanie na tajnom mieste, či zadržiavanie
bez možnosti kontaktu s rodinou a priateľmi, môže mať za následok porušenie
rôznych ľudských práv, ako napríklad právo na slobodu pohybu a pobytu, právo na
rodinný život a taktiež aj porušenie absolútneho práva na zákaz mučenia a iného
neľudského zaobchádzania.

V takom prípade sa presunie dôkazné bremeno na vládu, ktorá musí preukázať, že väzňovi bol nedostatok osobného
priestoru dostatočne kompenzovaný, napríklad prostredníctvom aktivít mimo cely.
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V prípade El-Megreisi v. Libyan Arab Jamahirya, posudzovanom Výborom
OSN pre ľudské práva, bol pán Mohammed El-Megreisi zadržaný incommunicado po
dobu viac ako troch rokov, pokým mu nebola povolená návšteva jeho manželky. Po
tejto návšteve bol opäť zadržiavaný incommunicado na tajnom mieste. Výbor
považoval pána El-Megreisiho za obeť mučenia a krutého a neľudského
zaobchádzania na základe jeho dlhodobého incommunicado zadržiavania na tajnom
mieste62, čím došlo k porušeniu medzinárodných záväzkov v oblasti ľudských práv.
Výbor OSN pre ľudské práva považuje dlhodobé incommunicado zadržanie za
porušenie zákazu krutého a neľudského zaobchádzania, v niektorých prípadoch
dokonca mučenia. Medziamerický súd pre ľudské práva rozhodol, že „samotná
dlhodobá izolácia a deprivácia komunikácie sama o sebe predstavuje kruté
a neľudské zaobchádzanie, ktoré narúša psychickú a morálnu integritu osoby.“63
Incommunicado zadržanie predstavuje také zadržiavanie, kedy zadržiavaná osoba
nemá možnosť komunikovať s okolitým svetom, môže komunikovať jedine so
svojimi zadržiavateľmi a spoluzadržiavanými.64 Nielen samotné incommunicado
zadržiavanie môže dosiahnuť úroveň mučenia, ale počas neho bývajú často
praktizované aj iné druhy mučenia65, ako uvádza Špeciálny spravodajca OSN pre
mučenie. Z tohto dôvodu by malo byť (nielen dlhodobé) incommunicado zadržanie
protizákonné a všetci takto zadržiavaní jednotlivci by mali byť bez meškania
prepustení. V každom prípade by mal byť príbuzný zadržaného informovaný
o zadržaní a mieste držania v rámci 18 hodín od zadržania.66
Pokiaľ ide o tajnosť zadržiavania, Valné zhromaždenie OSN67 aj Rada OSN pre
ľudské práva68 deklarovali, že zadržiavanie na tajných miestach môže zjednodušiť
uskutočňovanie mučenia a iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho
zaobchádzania alebo trestania a taktiež, že môže samé o sebe predstavovať formu
takéhoto zaobchádzania. Špeciálny spravodajca OSN pre mučenie k tomu uviedol, že
výsluch by sa mal uskutočňovať iba v oficiálnych priestoroch a prevádzkovanie
tajných miest pre zadržiavanie osôb by malo byť zakázané zákonom. Zadržiavanie
osoby na tajnom a/alebo neoficiálnym miestom by malo byť zakázané pod hrozbou
trestu.69 Výbor OSN pre ľudské práva uviedol, že absolútny a nederogovateľný zákaz
mučenia a iných foriem neľudského zaobchádzania vyžaduje, okrem iného, aby osoby
62
Výbor OSN pre ľudské práva: El-Megreisi v. Libyan Arab Jamahiriya, Communication No. 440/1990,
CCPR/C/50/D/440/1990 (1994), par. 5.4.
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Velásquez-Rodríguez v. Honduras, rozhodnutie Medziamerického súdu pre ľudské práva z 29. júla 1988, par. 187.
Pozri tiež Suárez-Rosero v. Ecuador, rozhodnutie Medziamerického súdu pre ľudské práva z 12. novembra 1997, par.
90-91.
64
Association for the Prevention of Torture: Incommunicado, Unacknowledged and Secret Detention under
International Law, 2. marec 2006, s.1. Dostupné na: https://www.apt.ch/content/files_res/secret_detention_apt1-1.pdf.
65
Viď El-Masri v. bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, rozhodnutie ESĽP z 13. decembra 2012, sťažnosť
č. 39630/09.
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https://www.ohchr.org/Documents/Issues/SRTorture/recommendations.pdf.
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boli zadržiavané iba na oficiálnych miestach a aby sa mená zadržiavaných osôb a ich
umiestnenie zaznamenávali v registroch dostupných pre tých, ktorých sa to týka,
vrátane rodinných príslušníkov a priateľov.70
Právo na prístup k právnemu zástupcovi
Podľa expertov dochádza k mučeniu alebo krutému alebo neľudskému
zaobchádzaniu často počas prvých dní či hodín zadržania.71 Preto je potrebné, aby boli
od momentu zadržania osoby striktne dodržiavané procesné záruky a predišlo sa tak
potenciálnemu ohrozeniu práv tejto osoby.
Z ľudsko-právnych dohovorov vyplýva, že osobe obvinenej z trestného činu
musí byť garantované právo na obhajcu.72 OSN prijalo zásady týkajúce sa zásad
zadržiavania osôb, z ktorých vyplýva, že možnosť poradiť sa s právnikom, by mala
byť „otázkou dní“.73 Špeciálny spravodajca OSN pre mučenie vo svojom odporúčaní
uviedol, že každý by mal mať právo na kontakt s právnikom v rámci 24 hodín.74
Výbor OSN proti mučeniu uviedol, že zadržané osoby by mali mať prístup
k právnemu zástupcovi v princípe už od začiatku zadržania. Podobný prístup má aj
Výbor OSN pre ľudské práva a Európsky výbor pre zabránenie mučeniu.75
Na základe uvedeného možno vidieť, že právo na prístup k obhajcovi sa netýka
iba práva na spravodlivý súdny proces, ale aj samotného zákazu mučenia. Bez
možnosti kontaktu s právnikom je zadržiavaná osoba ponechaná bez právnej pomoci,
bez záruky spravodlivého procesu a rešpektovania iných základných práv, ktoré môžu
viesť až k zásahu do dôstojnosti a telesnej integrity človeka.
Valné zhromaždenie OSN uviedlo, že „zabezpečenie toho, že bude zatknutá
alebo zadržaná osoba promptne predvedená pred sudcu alebo iného nezávislého
súdneho pracovníka a umožnenie promptnej a pravidelnej lekárskej kontroly
a kontakt s právnym zástupcom, ako aj návštevy rodinných členov a nezávislé
monitorovacie mechanizmy, môžu byť efektívnym prostriedkom prevencie mučenia
a iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania a trestania.“76

Výbor OSN pre ľudské práva: General Comment 20 (Prohibition of Torture), HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. 1), par. 11.
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2004, par. 60.
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5

PREVENCIA MUČENIA V ZARIADENIACH ZADRŽIAVANIA
OSÔB

Posledným uvedeným citátom sa dostávame k otázke prevencie mučenia
zadržiavaných osôb. Na medzinárodnej i vnútroštátnej úrovni sa uskutočnili viaceré
kroky smerujúce k prevencii mučenia a krutého a neľudského zaobchádzania
a celkovo k zlepšeniu podmienok osôb pozbavených slobody, medzi ktoré patrí
dokument s názvom Štandardné minimálne pravidlá pre zaobchádzanie s väzňami77,
známe aj ako Pravidlá Nelsona Mandelu, prijaté Valným zhromaždením OSN v roku
2015, profesionalizácia väzenského personálu, vývoj inovatívnych väzenských
systémov a snahy zredukovať prepĺňanie väzenských zariadení.78
Dr. Carver a Dr. Handley, odborníci zo Spojených štátov amerických,
uskutočnili globálny výskum o vplyve mechanizmov prevencie mučenia a svoje
výsledky zverejnili v knihe s názvom „Does Torture Prevention Work?“79. Skúmali
60 nezávislých premenných, ktoré rozdelili do štyroch hlavných kategórií: zadržanie,
trestné stíhanie, monitorovanie a mechanizmus sťažností. Tieto korešpondujú
s najdôležitejšími medzinárodnými a národnými ľudsko-právnymi dokumentmi
a odporúčaniami.80 Ich kľúčovým a zásadným zistením je, že prevencia mučenia
funguje. Z ich výskumu vyplýva, že zábezpeky uplatňované počas zadržiavania majú
najväčší vplyv na prevenciu mučenia. Za druhý najefektívnejší prostriedok možno
považovať monitorovacie mechanizmy, medzi ktoré patria národné mechanizmy,
vytvorené v zmysle Opčného protokolu k Dohovoru proti mučeniu a inému krutému,
neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu,81 občianske
organizácie a medzinárodné organizácie. Pokiaľ ide o možnosť podať sťažnosť, tento
mechanizmus bol posúdený ako nemajúci žiadny merateľný vplyv na prevenciu
mučenia, pokiaľ neexistuje konkrétny orgán ktorý má možnosť nezávislého
prešetrovania.82 Výskum ukázal významný rozdiel medzi právom a praxou,
predovšetkým pokiaľ ide o zábezpeky uplatňované počas zadržiavania, ako aj pokiaľ
ide o vyšetrovanie a stíhanie tých, ktorí mučenie vykonali, čo je často podmienené
politickým prostredím. Tretím hlavným zistením je, že školenie personálu má veľmi
pozitívny dopad na prevenciu mučenia. Jedným z hlavných odporúčaní autorov je
zamerať školenie zlepšovanie profesionálnych skúseností predovšetkým na
inštitúciách, akými sú napríklad policajné akadémie. Dôležitým je tiež konštatovanie,
že jediné opatrenie nedokáže zabrániť výskytu mučenia. Výskum dokázal silný
pozitívny vplyv uplatňovania zábezpek, medzi ktoré patrí najmä neuskutočňovanie
neoficiálnych zadržiavaní, kontaktovanie známych alebo priateľov zadržiavaného
a umožnenie kontaktu s právnikom už počas prvých hodín zadržania, ako aj nezávislé
77
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lekárske obhliadky. Taktiež je vhodné nespoliehať sa na dôkazy vo forme priznaní,
pretože tie sú často získané na základe neľudského zaobchádzania. Naopak, videoa audio-záznamy by slúžili ako dobrá zábezpeka, avšak v praxi zatiaľ nie sú veľmi
často využívané.83
ZÁVER
Jednotlivci pozbavení slobody sa často nachádzajú v prostredí, ktoré vedie k
neľudskému zaobchádzaniu. Riskujú, že budú vystavení rôznym formám nátlaku,
zneužívania, deprivácie a násilia bez akejkoľvek obrany alebo možnosti úniku. V
dôsledku toho môže mať pozbavenie slobody vážne dôsledky pre zdravie. V mnohých
krajinách je súdny systém ochromený nedostatkom verejných prostriedkov a väznice
sa stávajú miestami, kde ľudia zostávajú dlho, čakajúc na rozhodnutie.
Napriek objektívnym prekážkam pri zlepšovaní podmienok pre zadržiavané
osoby, ako napríklad nedostatok finančných prostriedkov na budovanie nových
zariadení, následkom čoho dochádza k prepĺňaniu a neľudskému zaobchádzaniu so
zadržanými osobami, všetky štáty by sa mali pokúsiť v čo najväčšej miere dbať na
dodržiavanie aspoň minimálnych štandardov stanovených medzinárodnými orgánmi.
Podľa nášho názoru je veľmi pozitívne, že sa medzinárodné súdy,
medzinárodné či mimovládne organizácie a iné dôležité orgány, zasadzujú za
dodržiavanie zákazu mučenia a iného neľudského zaobchádzania, vykonávajú
návštevy a obhliadky zariadení a kontrolujú stav zadržiavaných osôb, rozhodujú
o individuálnych sťažnostiach a apelujú na štáty, aby zlepšili podmienky zadržiavania
a zlepšovali prevenciu mučenia.
Okrem činnosti orgánov, ktorí sa venujú problematike mučenia na
profesionálnej úrovni, je potrebné, aby si aj spoločnosť uvedomovala, že zákaz
mučenia je jednou z najdôležitejších hodnôt, ktorú treba uplatňovať absolútne. Ľudia
často berú ešte stále sa vyskytujúce mučenie zadržiavaných osôb na ľahkú váhu,
zatvárajú pred ním oči alebo ho dokonca podporujú. Mnohí zo zadržiavaných sú
skutoční zločinci, odsúdení súdom i spoločnosťou, avšak ich mučenie z nás robí
rovnakých zločincov. Tiež je potrebné si uvedomiť, že medzi zadržiavanými osobami
sa nachádzajú aj obete justičných omylov a ľudia, o ktorých vine ešte nebolo
právoplatne rozhodnuté.
Na margo uvedeného by sme na záver uviedli výstižný citát organizácie
Amnesty International: „Niekedy je jednoduché si myslieť, že práva väzňov sa nás
netýkajú – že títo ľudia nejakým spôsobom vymenili svoje práva za kriminálny život.
Toto nie je správne z dvoch dôvodov. Po prvé, každý má rovnaké práva a nikdy
nemôžu byť odňaté, bez ohľadu na to, kde sa nachádzate alebo čo ste možno spáchali.
Po druhé, to, že ste vo väzení, ešte nemusí znamenať, že ste vinní zo spáchania
83
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trestného činu – ak ste mali dostatok šťastia a absolvovali ste súdne konanie, ešte to
nemusí znamenať, že bolo spravodlivé.“84
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Ochranné mechanizmy v majetkovom práve manželov
s cudzím prvkom
Defence mechanisms in matrimonial property law with
foreign element
Mgr. Ľuboslav Sisák

Abstrakt
Jednou z problematík všeobecnej časti medzinárodného práva súkromného sú
ochranné mechanizmy, ku ktorým patria imperatívne normy a výhrada verejného
poriadku. Vnútroštátnym súdom umožňujú vyhnúť sa neželaným účinkom
rozhodného práva z hľadiska verejného záujmu. V príspevku sa po všeobecnej
charakteristike ochranných mechanizmov zameriavame na možnosti ich uplatnenia
v kolíznom manželskom majetkovom práve. Koncentrujeme sa pritom na to, ako by
k ich použitiu v tejto oblasti mohli pristupovať slovenské súdy a ponúkame
odporúčané riešenia vybraných situácií.
Kľúčové slová:
medzinárodné právo súkromné, manželské majetkové právo, ochranné mechanizmy,
imperatívne normy, výhrada verejného poriadku.
Abstract
The so-called defence mechanisms of conflict of laws belong to the general teachings
of private international law. They consist of mandatory overriding provisions and
public policy of the forum. Based on them, national courts can avoid undesirable
effects of the applicable law from the perspective of public interest of the forum.
Following a general outline of defence mechanisms we analyze the options of their
application in the conflicts of law regarding matrimonial property regime.
Furthermore, we scrutinize how the courts of Slovak Republik could utilize defence
mechanisms in this field and present recommended solutions of selected legal
scenarios.
Key words:
private international law, matrimonial property regime, protective mechanisms,
overriding mandatory provisions, public policy of the forum.
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ÚVOD1
Medzinárodné právo súkromné2 (ďalej aj „MPS“) obsadzuje medzi právnymi
odvetviami špecifické miesto. Jeho zvláštna povaha spočíva najmä v tom, že na
rozdiel od ostatných vnútroštátnych právnych oblastí svoju existenciu odvodzuje zo
stretu práv viacerých štátov v súkromnoprávnom styku.3 Neuhaus vystihol charakter
medzinárodného práva súkromného, keď zdôraznil jeho vysokú mieru abstrakcie
v porovnaní s „klasickými“ odvetviami práva4, ktorá sa prejavuje predovšetkým v
inštitútoch jeho všeobecnej časti, tiež zvanej „všeobecná náuka medzinárodného
práva súkromného“5.6 K týmto inštitútom sa popri kvalifikácii, predbežných otázkach,
Povaha použitých online databázových zdrojov beck-online.DIE DATENBANK (dostupné na: https://beckonline.beck.de/Home), JURIS:
Das
Rechtsportal
(dostupné
na:
https://www.juris.de/jportal/nav/startseite/startseite.jsp) a rdb.manz.at (dostupné na: https://rdb.manz.at/home)
neumožňuje kvôli ich elektronickej podobe striktné dodržiavanie citačných noriem vyžadovaných pre tento zborník.
Z tohto dôvodu budú diela: Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 11, Internationales
Privatrecht I, Europäisches Kollisionsrecht, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (Art. 1-26), 7. Auflage
2018; Bamberger/Roth/Hau/Poseck. Beck’sche Online-Kommentare BGB, 53. Edition, Verlag C.H.Beck München
2020; Gsell/Krüger/Lorenz/Reymann. beck-online.GROSSKOMMENTAR zum Zivilrecht; J. von Staudinger.
Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen; juris PraxisKommentar BGB,
8. Auflage; Rummel/Lukas, Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch, 4. Auflage citované v skrátenej
forme: Autor. skrátený názov diela, názov state alebo právneho predpisu, prípadné číslo článku či paragrafu,
marginálne číslo.
Všetky odkazy na webové stránky v tomto príspevku boli naposledy navštívené 25.3.2020.
2
Tomuto označeniu predchádzali rozsiahle úvahy o možnom uprednostnení iných, logike jazyka väčšmi
zodpovedajúcich nomenklatúr. Pre ilustráciu možno menovať už dnes archaicky znejúce „medzinárodné právne
ošetrenie súkromnoprávnych vzťahov“, ktoré navrhoval v. Bar. BAR, Carl Ludwig von. Theorie und Praxis des
Internationalen Privatrechts, Band 1, Neudruck der 2. Auflage Hannover 1889. Aalen : Scientia Verlag, 1966, s. 11.
Rovnaký autor sa kriticky stavia k pojmom používaným inými osobnosťami právnej vedy, vrátane „kolíznoprávnym
revolucionárom“ Savigny-m. Hodnotí sa práve jeho označenie „kolízie zákonov (štatútov)“ alebo „konflikty zákonov
(štatútov)“. V. Bar ďalej komentuje pojmy „územné hranice právnych pravidiel“ (Gerber, Windscheid a iný), „vzťah
právnych prameňov (presnejšie koordinovaných právnych prameňov)“ (Thöl, Eichhorn), širšie ponímanie „časová
a územná aplikačná sféra právnych noriem“ (Dernburg), „extrateritoriálne uznanie práv“ (Holland). Sám v. Bar však
nakoniec preferuje zotrvať pri najrozšírenejšom pojme „medzinárodné právo súkromné“ (Internationales
Privatrecht). BAR, Carl Ludwig von. Theorie und Praxis des Internationalen Privatrechts, Band 1, Neudruck der 2.
Auflage Hannover 1889. Aalen : Scientia Verlag, 1966, s. 12. Natrafiť však možno aj na ďalšie významové štiepenie
posledného spomenutého pojmu na ponímanie „vo vlastnom slova zmysle“ a v širšom i užšom slova zmysle. Bližšie
NEUHAUS, Paul Heinrich. Die Grundbegriffe des internationalen Privatrechts. Tübingen : Mohr, 1976, s. 1–3.
Slovenská veda chápe „medzinárodné právo súkromné“ komplexne a zahŕňa doň pravidlá o určovaní rozhodného
práva (zvané často aj „kolízne právo“ alebo „medzinárodné právo súkromné v užšom slova zmysle“), medzinárodné
civilné právo procesné a čiastočne aj cudzinecké právo. LYSINA, Peter, ĎURIŠ, Michal a HAŤAPKA, Miloš et al.
Medzinárodné právo súkromné. Bratislava : C.H. Beck, 2016, s. 1–7.; CSACH, Kristián, GREGOVÁ ŠIRICOVÁ,
Ľubica a JÚDOVA, Elena. Úvod do štúdia medzinárodného práva súkromného a práva. Bratislava : Wolters Kluwer,
2018, s. 16. Použitím pojmu „medzinárodné právo súkromné“ vo zvyšku príspevku sa má na mysli jeho užší význam,
teda synonymický k označeniu „kolízne právo“.
3
NEUHAUS, Paul Heinrich. Die Grundbegriffe des internationalen Privatrechts. op. cit. 2, s. 2.
4
Ibid.
5
Tak napr. KELLER, Max, NIEDERER, Werner a SIEHR, Kurt. Allgemeine Lehren des internationalen Privatrechts.
Zürich : Schulthess Polygraphischer Verl., 1986; GOTTSCHALK, Eckart. Allgemeine Lehren des IPR in
kollisionsrechtlichen Staatsverträgen. Berlin : Duncker & Humblot, 2002; BAR, Christian von a MANKOWSKI,
Peter. Internationales Privatrecht. München : C.H. Beck, 2003.
6
Práve táto abstrakcia sa nie vždy stretla s pozitívnymi hodnoteniami, ktoré sa občas niesli v podobe priam básnickej
kritiky. Príkladom za všetky je poznámka, akú si svojho času od istého francúzskeho romanistu vypočul Gutzwiller,
keď spomenul, že sa venuje teórii kolízneho práva (autorov preklad): „Teória medzinárodného práva súkromného je
večerný súboj negrov v tuneli.“ GUTZWILLER, Max. Il diritto internazionale privato. Teorie generali e diritto
civile.(Trattato di diritto internazionale per cura di P. Fedozzi e Santi Romano, vol. IV) by Prospero Fedozzi; Diritto
internazionale privato. Seconda edizione. (Diritto civile italiano.Parte prima: le preleggi, vol. II. Diritto internazionale
privato. Artt. 6—12 disp. prel. cod.civ.) by Giovanni Pacchioni. In: Zeitschrift für ausländisches und internationales
1
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spätnom a ďalšom odkaze a iných7 zaradzujú aj tzv. ochranné mechanizmy
medzinárodného práva súkromného8, hlavne výhrada verejného poriadku (ordre
public) a imperatívne normy.9 Keďže súčasný prístup k určovaniu rozhodného práva
principiálne nehľadí na materiálny obsah kolidujúcich právnych poriadkov, ochranné
mechanizmy majú fungovať ako korektív v tých prípadoch, keď uplatnenie vecných
noriem rozhodného práva nie je zlučiteľné so zásadnými spoločenskými hodnotami
lex fori. K použitiu ochranných mechanizmov dochádza veľmi často vo veciach
spojených s rodinným právom. Dôvodom nie je len významné postavenie tejto oblasti
z ústavnoprávneho hľadiska, ale aj výrazná normatívna diferencovanosť naprieč
právnymi kultúrami v celom svete, občas dokonca medzi štátmi rovnakej právnej
kultúry. Výnimkou v tomto zmysle nie je ani majetkové právo manželov. Po
všeobecnej charakteristike ochranných mechanizmov v medzinárodnom práve
súkromnom je zámerom tohto príspevku preskúmať možnosti ich uplatnenia vo
veciach manželského majetkového práva s cudzím prvkom v slovenskom právnom
prostredí.
1

VŠEOBECNE
O
OCHRANNÝCH
MECHANIZMOCH
V MEDZINÁRODNOM PRÁVE SÚKROMNOM

Súčasný systém určovania rozhodného práva pre súkromnoprávne vzťahy
s cudzím prvkom podľa národných a nadnárodných prameňov medzinárodného práva
súkromného je vybudovaný na myšlienkach, ktoré v druhej polovici 19. storočia
sformulovala jedna z najvýznamnejších osobností moderných právnych dejín, Carl
Friedrich von Savigny. Z množstva myšlienok, ktoré vo svojom diele prezentuje, azda
najväčšmi jeho odkaz vystihuje idea, aby bol „pre každý právny vzťah vyhľadaný ten
právny poriadok, ktorému tento právny vzťah podľa svojej vlastnej povahy patrí alebo

Privatrecht. 11 (1937), s. 326. Za zmienku stojí aj obľúbený výrok Prossera (autorov preklad): „Ríša kolízie práv je
ponurý močiar, plný trasľavého bahna, obývaný učenými, ale excentrickými profesormi, ktorí teoretizujú o záhadných
javoch vo zvláštnom a nepochopiteľnom žargóne. Ak bežného právnika alebo súd tento močiar pohltí, sú celkom
stratení.“ PROSSER, William. Interstate Publication. In: Michigan Law Review. 51 (1952-1953), s. 971.
7
Nie je jednotný prístup k tomu, čo všetko patrí do všeobecnej náuky kolízneho práva. Z českej spisby je tejto tematike
venované aktuálne dielo ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Instituty českého mezinárodního práva soukromého. Praha :
Wolters Kluwer Česká republika, 2017. Okrem už menovaných inštitútov sa v literatúre objavuje aj úniková klauzula
(veľmi podrobne HIRSE, Thomas. Die Ausweichklausel im Internationalen Privatrecht. Tübingen : Mohr Siebeck,
2006), zmena štatútu (HEIN, Jan v. Münchener Kommentar zum BGB, Einleitung zum Internationalen Privatrecht,
mč. 76 ff.) rozštiepenie štatútu [tzv. dépeçage, k tomu REESE, Willis L. M. Dépeçage: A Common Phenomenon in
Choice of Law. In: Columbia Law Review. 73 (1973), s. 58–75], zisťovanie a použitie rozhodného práva, adaptácia
(k obom ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Instituty českého mezinárodního práva soukromého. op. cit. 7), fenomén štátov
s viacerými právnymi poriadkami (HAUSMANN, Rainer. Staudinger BGB, Art. 4 EGBGB, mč. 375 ff.), problematika
vzťahu všeobecného a špeciálneho štatútu (HEIN, Jan v. Münchener Kommentar zum BGB, EGBGB Art. 3a
Sachnormverweisung; Einzelstatut, mč. 14 ff.), tzv. Datumtheorie (zohľadnenie cudzieho práva ako skutočnosti, nie
ako práva. K tomu bližšie WAGNER, Erwin. Statutenwechsel und dépeçage im internationalen Deliktsrecht.
Heidelberg : Winter, 1988, s. 175).
8
S takouto terminológiou CSACH, Kristián, GREGOVÁ ŠIRICOVÁ, Ľubica a JÚDOVA, Elena. Úvod do štúdia
medzinárodného práva súkromného a práva. op. cit. 2, s. 58. Nemožno však tvrdiť, že v právnej spisbe ide o zaužívané
označenie.
9
Predmetom tohto príspevku nie je obchádzanie zákona a simulácia, ktoré dielo citované v predchádzajúcej poznámke
pod čiarou kategorizuje ako ochranné mechanizmy. Pod pojmom “ochranné mechanizmy” sa vo zvyšku príspevku
rozumie výhrada verejného poriadku a imperatívne normy.
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ktorému je podriadený, (kde má tento svoje sídlo).“10 So zreteľom na Savignyho
dedičstvo začal výberu hraničných určovateľov kolíznych noriem na európskom
kontinente dominovať princíp najužšej väzby.11 Na ňom vystavaná technika
nadväzovania sa snaží nájsť ten právny poriadok, s ktorým je daný vzťah subjektívne
a objektívne najintenzívnejšie spojený. Neberie pritom ohľad na to, aký je materiálny
obsah kolidujúcich právnych poriadkov a ich priazeň či nepriazeň pre účastníkov
vzťahu.12 Výsledkom tohto postupu sa má dosiahnuť kolíznoprávna spravodlivosť,
ktorá je opakom materiálnej spravodlivosti a má prispievať k medzinárodnej
rozhodovacej harmónii13.14 Toto pravidlo však neplatí absolútne. Kolíznemu právu
totiž nie je ľahostajné, ak by aplikácia vecných noriem rozhodného práva narúšala
zásadné princípy štátneho či spoločenského zriadenia miesta sudištia. V takýchto
prípadoch si štát, pred ktorého súdmi konanie prebieha, vyhradzuje uprednostniť
ochranu vlastných spoločenských hodnôt a záujmov pred striktným dodržiavaním
kolíznoprávnej spravodlivosti a medzinárodnej rozhodovacej harmónie. Nástroj pre
odmietnutie takej právnej úpravy lex causae, ktorá je nezlučiteľná s dôležitými
zásadami lex fori, sa v počiatkoch rozvoja moderného medzinárodného práva
súkromného jednotne nazýval „výhrada verejného poriadku“ (často iba ordre public).
Súčasné členenie ochranných mechanizmov na „výhradu verejného poriadku“ a
„imperatívne normy“ v niekdajšej teórii kolízneho práva nájsť nemožno, pričom
natrafíme výslovne len na prvú zo spomenutých kategórií. Z absencie výslovnej
zmienky o imperatívnych normách by však nebolo správne vyvodzovať, že dávnejšie
právu vôbec známe neboli. Imperatívne normy boli totiž inkorporované do výhrady
verejného poriadku. To, čo dnes nazývame „výhrada verejného poriadku“, sa
označovalo „negatívne ordre public“ a „imperatívne normy“ zas „pozitívne ordre

SAVIGNY, Friedrich Carl von. System des Heutigen Römischen Rechts. Bd. 8. In: Deutsches Textarchiv. Berlin,
1849, s. 130 (dostupné na: http://www.deutschestextarchiv.de/savigny_system08_1849).
11
Štáty common law si v tomto ohľade prešli odlišným vývojom, kvôli čomu nemožno daný výrok generalizovať.
Bližšie k rozvoju kolízneho práva v angloamerickej právnej kultúre trebárs SYMEONIDES, Symeon. Choice of law.
Oxford, UK : Oxford University Press, 2016, kapitoly 3-7. Nedávno sa ale začali objavovať hlasy spochybňujúce
vedúce postavenie najužšej väzby predovšetkým v legislatíve Európskej únie, napr. WELLER, Marc-Philippe.
Anknüpfungsprinzipien im Europäischen Kollisionsrecht: Abschied von der „klassischen“ IPR-Dogmatik? In: IPRax
(2011), s. 429. ff; SCHWEMMER, Anja Sophia. Anknüpfungsprinzipien im Europäischen Kollisionsrecht. Tübingen :
Mohr Siebeck, 2018.
12
Raape túto metodiku prirovnal ku „skoku do tmy“. RAAPE, Leo. Internationales Privatrecht. Berlin : Vahlen,
1961, s. 90.
13
Idea, aby malo určovanie rozhodného práva pre súkromnoprávne vzťahy s cudzím prvkom rovnaký výsledok bez
ohľadu na to, pred súdmi ktorého štáty sa konanie vedie. K naplneniu tejto idey vedú už spomenuté inštitúty
všeobecnej časti teórie kolízneho práva. Či ten-ktorý inštitút napomáha alebo marí medzinárodnú rozhodovaciu
harmóniu závisí od jeho právneho uchopenia legislatívcom. K predmetnému fenoménu sa nedávno vyjadrila
Rozehnalová. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Evropské mezinárodní právo soukromé – hledání formální a neformální
harmonie. In: Kyselovská, Tereza, Sehnálek, David a Rozehnalová, Naděžda, ed. In varietate concordia. Soubor
vědeckých statí k poctě prof. Vladimíra Týče. Brno : Masarykova univerzita, 2019, s. 265 ff. Aktuálnu analýzu vo
svetle medzinárodného práva súkromného Európskej únie ponúka NIETNER, Sarah. Internationaler
Entscheidungseinklang im europäischen Kollisionsrecht. Tübingen : Mohr Siebeck, 2016.
14
LORENZ, Stephan. Beck OK BGB, EGBGB, Art. 6, mč. 1. Kolíznoprávna spravodlivosť nachádza svoje ratio
v zásade rovnosti všetkých právnych poriadkov. Inými slovami, žiaden právny poriadok „nemá väčšie právo byť
použitý, ako iný právny poriadok“. STÜRNER, Michael. Beck OGK BGB, EGBGB, Art. 6, mč. 3.
10
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public“15.16 Vo zvyšku príspevku sa ale budeme pridržiavať už dnes zaužívaného
rozlišovania výhrady verejného poriadku a imperatívnych noriem.
1.1

Výhrada verejného poriadku

Bezpečnostná sieť, pasová kontrola, obranný štít, národná hrádza, núdzová
pomoc, záchranný povraz, cudzie teleso, rušiteľ pokoja, či užitočné, ale neobľúbené
dieťa medzinárodného práva súkromného. Tieto a mnohé ďalšie pozitívne či
negatívne prirovnania si už od akademikov vyslúžil inštitút výhrady verejného
poriadku.17 Vďaka jeho atraktivite pre vedecký výskum sa nemožno čudovať, že mu
v odbornej spisbe bola venovaná značná dávka pozornosti. Pre účely príspevku je
však nevyhnutné zhrnúť predovšetkým (a) právne ukotvenie spolu s definíciou ordre
public, (b) podmienky pre jeho aplikáciu a (c) právne následky aplikácie.
Ad a) Právne ukotvenie a definícia. Klauzulu výhrady verejného poriadku
nájdeme vo veľkom množstve prameňov medzinárodného práva súkromného, či už
národného (autonómneho) alebo nadnárodného pôvodu. Aj keď sa normatívny text
v jednotlivých prameňoch môže líšiť, materiálne sa jedná o veľmi homogénny
inštitút, vďaka čomu zásadné rozdiely v právnom režime použitia výhrady ordre
public neexistujú. Pre úplnosť je vhodné uviesť, že sa táto výhrada objavuje nie len
v rovine kolízneho práva („materiálne ordre public“), ale s rovnakým účelom aj pri
uznávaní a výkone cudzích rozhodnutí („procesné ordre public“). V tomto príspevku
sa sústredíme na prvú menovanú oblasť.
Začínajúc pri vnútroštátnych prameňoch medzinárodného práva súkromného
možno konštatovať, že klauzula výhrady verejného poriadku je tradičnou súčasťou
veľkej väčšiny národných kodifikácií18, resp. sudcovského práva tam, kde kodifikácie
15
Napr. NEUHAUS, Paul Heinrich. Die Grundbegriffe des internationalen Privatrechts. op. cit. 2, s. 364. Deliaca
čiara medzi oboma funkciami ordre public nie je podľa neho príliš zreteľná. Argumentoval, že uplatnenie zakazujúcej
normy lex fori zároveň znamená neuplatnenie zodpovedajúcej povoľujúcej normy lex causae a naopak, uplatnenie
domácej povoľujúcej normy znamená neuplatnenie zahraničného zákazu. Ibid. Jedným z prvých, ktorí terminus
technicus „imperatívne normy“ v modifikovanej podobe začali prvýkrát používať, bol Neumeyer v roku 1934. Hovoril
o „cudzorodých zásahoch“ a „zasahujúcich (resp. intervenčných) zásadách“. NEUMEYER, Carl. Internationales
Verwaltungsrecht . 4 . Allgemeiner Teil. München : Schweitzer, 1936, s. 243.
16
Nemecký jazyk pomenúva imperatívne normy „Eingriffsnormen“. Treba uznať, že doslovný preklad pojmu do
slovenčiny je v tomto prípade problematický. Hovorilo by sa o „zásahových“, právnicky snáď výstižnejšie
„intervenčných normách“. To isté sa dá povedať o anglickom overriding mandatory provisions (napr. čl. 9 nariadenia
Rím I). Preto možno s upustením od pokus o doslovný preklad a preferenciou adjektívu „imperatívne“ vyjadriť súhlas.
17
Menuje a k autorom priradzuje STÜRNER, Michael. Beck OGK BGB, EGBGB, Art. 6, mč. 2 a 4.
18
Z novších kodifikácií napr. § 12 maďarského zákona o MPS (2017, oficiálny anglický preklad dostupný na:
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/106778/131132/F303261621/J2017T0028P_20180102_FIN.pd
f), čl. 7 poľského zákona o MPS (2011, nemecký preklad WOWERKA, Arkadiusz. In: IPRax (2011), s. 609 ff.), § 4
českého zákona č. 91/2012 Sb. o mezinárodním právu soukromém, čl. 21 belgického zákona o MPS (2004, nemecká
verzia belgickej zbierky zákonov). Mimo európsky kontinent napr. čl. 4 japonského zákona o MPS (2006, anglický
preklad ANDERSON, Kent a OKUDA, Yasushiro. TRANSLATION OF JAPAN’S PRIVATE INTERNATIONAL
LAW: ACT ON THE GENERAL RULES OF APPLICATION OF LAWS (HÔ NO TEKIYÔ NI KANSURU
TSÛSOKUHÔ), LAW NO. 10 OF 1898, AS NEWLY TITLED AND AMENDED 21 JUNE 2006. In: Sarcevic, Petar,
Bonomi, Andrea a Volken, Paul, ed. Yearbook of Private International Law. Volume VIII (2006). Berlin, DE :
Hamburger Edition HIS, 2015, s. 427 ff.), čl. 5 čínskeho zákona o MPS (2011, nemecký preklad TONG, Xue a ZOU,
Guoyong. In: IPRax (2011), s. 199 ff.).
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niet19. V slovenskom zákone č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom
a procesnom (ďalej „ZMPS“) ju § 36 upravuje v nasledovnom znení:
„Právny predpis cudzieho štátu nemožno použiť, pokiaľ by sa účinky tohto
použitia priečili takým zásadám spoločenského a štátneho zriadenia Slovenskej
republiky a jej právneho poriadku, na ktorých je potrebné bez výhrady trvať.“20
Z viacstranných medzinárodných zmlúv je to napríklad čl. 10 Dohovoru
o práve použiteľnom na dopravné nehody21 a čl. 13 Haagskeho protokolu o
rozhodnom práve pre vyživovaciu povinnosť22. Ordre public upravujú aj všetky
nariadenia Európskej únie (ďalej „EÚ“) unifikujúce kolízne normy23. Ilustračne za
nich poslúži čl. 21 nariadenia Rím I24:
„Uplatnenie niektorého ustanovenia právneho poriadku krajiny podľa tohto
nariadenia možno odmietnuť iba v prípade, ak by jeho uplatnenie bolo v zjavnom
rozpore s verejným poriadkom („ordre public“) štátu konajúceho súdu.“
Výhradová klauzula sa môže aplikovať v súlade s tým prameňom práva,
ktorým sa pre posudzovaný právny vzťah určuje rozhodné právo. Ak by takýto
prameň (obzvlášť bilaterálne zmluvy)25 výhradovú klauzulu neobsahoval, malo by
byť v zmysle zásady subsidiarity prípustné siahnuť po všeobecnej úprave § 36 ZMPS.
Ad b) Podmienky aplikácie. Medzi názormi na to, aké požiadavky kladie
právo na aktiváciu výhrady ordre public, nenatrafíme na výrazné odlišnosti. Pri
každej požiadavke sa pritom zdôrazňuje výnimočnosť použitia výhradovej klauzuly.

Zo štátov nepatriacich do systému common law to je napr. Francúzsko, ktoré má medzinárodné právo súkromné len
čiastkovo upravené v Code civil.
20
Predchodca ZMPS – zákon č. 41/1948 Zb. o mezinárodním a mezioblastním právu soukromém a o právním
postavení cizinců v oboru práva soukromého – už takisto obsahoval výhradovú klauzulu v § 53, vtedy však ešte s
označením „Meze pro užívání cizího právního řádu“.
21
Vyhláška MZV č. 130/1976 Zb. o Dohovore o práve použiteľnom na dopravné nehody.
22
Európska únia k nemu pristúpila v roku 2009. Rozhodnutie Rady z 30. novembra 2009 o uzavretí Haagskeho
protokolu z 23. novembra 2007 o rozhodnom práve pre vyživovaciu povinnosť Európskym spoločenstvom. Ú. v. EÚ
L 331/17, 16.12.2009.
23
Roztrúsenosť (alebo absencia) úpravy otázok patriacich do všeobecnej náuky kolízneho práva naprieč nariadeniami
v posledných rokoch rozvírila debaty o potrebe unifikovať „všeobecnú časť medzinárodného práva súkromného EÚ“
do jedného nariadenia tzv. Rím 0. LEIBLE, Stefan a UNBERATH, HANNES. Brauchen wir eine Rom 0-Verordnung?
[Jena] : JWV, Jenaer Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 2013. Na druhej strane existujú aj zástancovia súčasného,
tzv. sektorálneho modelu. RENNER, Moritz. Ordre public und Eingriffsnormen: Konvergenzen und Divergenzen
zwischen IPR und IZVR. In: Hein, Jan v. a Rühl, Giesela, ed. Kohärenz im Internationalen Privat- und
Verfahrensrecht der Europäischen Union. Tübingen : Mohr Siebeck, 2016, s. 359 ff.
24
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné
záväzky (Rím I), Ú. v. EÚ L 177/6, 4.7.2008.
25
Napr. Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 95/1983 Zb. o Zmluve medzi Československou socialistickou
republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o právnej pomoci a právnych vzťahoch v občianskych,
rodinných a trestných veciach.
19
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Po prvé, použitie cudzieho práva musí byť v rozpore s dôležitými zásadami lex
fori.26 Nesúlad povolaného práva s akoukoľvek vnútroštátnou normou preto nemôže
byť bez ďalšieho posúdený ako contra ordre public.27 Skúma sa, či pravidlo lex fori
je zo štátnopolitického alebo spoločenského pohľadu natoľko dôležité, že súd nemôže
pripustiť aplikáciu normy cudzieho práva kvôli jej eklatantnému rozporu s týmto
pravidlom. Nie je podstatné, ktorého odvetvia vnútroštátneho práva je takéto pravidlo
súčasťou. Do úvahy sa berie celý právny poriadok. Posúdenie rozporu s verejným
poriadkom je na úvahe sudcu a uskutočňuje sa ad hoc so zreteľom na všetky okolnosti
veci. Pri hodnotení závažnosti dotknutého pravidla môže ako indícia napomôcť aj to,
či a ako sa jeho porušenie sankcionuje prostriedkami správneho práva alebo trestného
práva.28 Najčastejšie pôjde o neprípustnosť normy lex causae kvôli rozporu so
základnými právami a slobodami lex fori. Obvykle sa stretávame s porušením zákazu
diskriminácie, zásady monogamného a heterosexuálneho manželstva,29 ďalej s
neuznaním práva na rozvod manželstva jednostranným prejavom vôle, zákazom
manželstva medzi príbuznými atď.30
Po druhé, zásah do verejného poriadku musí byť závažný. Napovedá tomu aj
vyššie citované znenie čl. 21 nariadenia Rím I, ktorý vyžaduje „zjavný (príkry, pozn.
aut.) rozpor“.31 Len zriedkavo natrafíme na legálne upresnenie toho, čo je závažný
zásah. Vyhodnotenie tejto požiadavky teda zväčša prináleží sudcovi.32
Treťou podmienkou je neúnosnosť výsledku aplikácie rozhodného práva.33 Súd
nevykonáva abstraktnú kontrolu cudzej normy, ale skúma konkrétny výsledok jej
aplikácie v danej veci a jeho zlučiteľnosť s verejným poriadkom. Neuchyľovať sa k
odsudzujúcim výrokom voči zahraničnému právu zodpovedá medzinárodnej, právnej
a politickej tolerancii a zdvorilosti. Odmietnutie cudzieho práva len po abstraktnej

26
LYSINA, Peter, ŠTEFANKOVÁ, Natália, ĎURIŠ, Michal a ŠTEVČEK, Marek. Zákon o medzinárodnom práve
súkromnom a procesnom. Praha : C.H. Beck, 2012, komentár k § 36.; HEIN, Jan v. Münchener Kommentar zum
BGB, EGBGB, Art. 6 Öffentliche Ordnung (ordre public), mč. 132; LORENZ, Stephan. Beck OK BGB, EGBGB,
Art. 6, mč. 14; LYSINA, Peter, ŠTEFANKOVÁ, Natália, ĎURIŠ, Michal a ŠTEVČEK, Marek. Zákon o
medzinárodnom práve súkromnom a procesnom. op. cit. 26, § 36.; BRIGGS, Adrian. The conflict of laws. Oxford
United Kingdom : Oxford University Press, 2019, s. 192. ff Keďže okrem národného práva ako autonómne právne
systémy uznávame aj medzinárodné právo verejné a právo EÚ, diskutuje sa aj o existencii ordre public international,
resp. ordre public européen. HEIN, Jan v. Münchener Kommentar zum BGB, EGBGB, Art. 6 Öffentliche Ordnung
(ordre public), mč. 153 ff. STÜRNER, Michael. Beck OGK BGB, EGBGB, Art. 6, mč. 17 ff.
27
Výstižne k tomu Cardoso: „Nie sme natoľko provinciálni, aby sme povedali, že každé riešenie problému je
nesprávne kvôli tomu, že my sa s nim doma vysporadúvame inak.“ Loucks v Standard Oil Co 120 NE 198 (1918).
28
HEIN, Jan v. Münchener Kommentar zum BGB, EGBGB, Art. 6 Öffentliche Ordnung (ordre public), mč. 135.
29
LYSINA, Peter, ŠTEFANKOVÁ, Natália, ĎURIŠ, Michal a ŠTEVČEK, Marek. Zákon o medzinárodnom práve
súkromnom a procesnom. op. cit. 26, komentár k § 36.
30
BRIGGS, Adrian. The conflict of laws. op. cit. 26, s. 193.
31
HEIN, Jan v. Münchener Kommentar zum BGB, EGBGB, Art. 6 Öffentliche Ordnung (ordre public), mč. 182 f;
BAETGE, Dietmar. juris PK BGB, Art. 6 EGBGB, mč. 61.
32
Za zmienku stoji nemecká úprava, ktorá každé porušenie základných práv klasifikuje ako dostatočne závažné. Čl.
6., druhá veta Uvádzacieho zákona k občianskemu zákonníku (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche,
ďalej „EGBGB“).
33
HEIN, Jan v. Münchener Kommentar zum BGB, EGBGB, Art. 6 Öffentliche Ordnung (ordre public), mč. 117 ff.
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kontrole by sa nemuselo stretnúť s pozitívnou medzinárodnou odozvou a mohlo by
uškodiť aj samotným záujmom účastníkov právneho vzťahu34.
Štvrtou podmienkou je dostatočné spojenie právneho vzťahu s tuzemskom
(relativita ordre public)35 a súvisí s úzkosťou väzby právneho vzťahu na určitý právny
poriadok. Nie je totiž vylúčené, aby sa právny vzťah dostal do „područia“
medzinárodnej právomoci súdov štátu, s ktorým očividne nie je najužšie spojený.36
V takých situáciách sa javí ako neopodstatnené „naoktrojovať“ právnemu vzťahu
vlastné predstavy o práve a spravodlivosti ignorujúc jeho prepojenie s tuzemskom.37
Treba priznať, že kontúry týchto teoretických úvah sú z praktického pohľadu vágne a
často ťažko uplatniteľné. Vzhľadom k tomu sa ako pomôcka k výkladu podmienky
relativity ordre public vyvinula nasledovná formulka: Čím silnejšie je prepojenie
vzťahu k tuzemsku, tým menší musí byť zásah do ordre public. Čím slabšie je
prepojenie vzťahu k tuzemsku, tým silnejší musí byť zásah do ordre public.38
Ad c) Následky aplikácie. Ak sudca po vyhodnotení všetkých podmienok
dospeje k záveru o použití výhradovej klauzuly, neznamená to, že jeho
„kolíznoprávna misia“ v predmetnej veci skončila. Práve naopak, je potrebné
zaoberať sa tým, čo neuplatnenie cudzej normy znamená pre posudzovaný právny
vzťah. Prax však so sebou môže priniesť také prípady, ktorých riešenie je spojené s
veľmi sofistikovanou metodikou a vysokými nárokmi na porozumenie matérii
kolízneho práva. Snáď aj to odôvodňuje, prečo odpovede na otázky kedy a ako
vypĺňať medzery zanechané aktiváciou výhrady ordre public nie sú jednotné.
V závislosti od povahy rozpornej normy a okolností prípadu možno počítať
najmä s dvoma situáciami spojenými s otázkou potreby a spôsobu vyplnenia medzery
po jej neuplatnení.
Prvá konštelácia je jednoduchšia: vzniknutá medzera sa vyplní podľa lex fori.
Ide o tzv. „vylučujúce/povoľujúce skutkové stavy“, „áno/nie konflikty“ alebo „toto
nie“ situácie - napr. uzavretie manželstva podľa lex causae je v rozpore s ordre
public lex fori; kvôli pridlhej premlčacej lehote podľa lex causae je pohľadávka
nepremlčaná, prípadne nepremlčateľná. Cum grano salis, ak odmietané cudzie právo
dáva odpoveď „nie“, logicky sa musí pristúpiť k odpovedi „áno“ a naopak. Tu si
možno všimnúť súvis s vyššie uvedenou treťou podmienkou pre použitie výhradovej
Ako príklad sa uvádza, ak lex causae povoľuje v rozpore s lex fori náhradné materstvo. V tomto prípade by mal nad
ochranou verejných záujmov štátu prevážiť záujem dieťaťa. HEIN, Jan v. Münchener Kommentar zum BGB,
EGBGB, Art. 6 Öffentliche Ordnung (ordre public), mč. 117.
35
BAETGE, Dietmar. juris PK BGB, Art. 6 EGBGB, mč. 65 ; BRIGGS, Adrian. The conflict of laws. op. cit. 26, s.
193.; LORENZ, Stephan. Beck OK BGB, EGBGB, Art. 6, mč. 16; HEIN, Jan v. Münchener Kommentar zum BGB,
EGBGB, Art. 6 Öffentliche Ordnung (ordre public), mč. 184; VERSCHRAEGEN, Bea. Kommentar zum ABGB, § 6
IPRG. Vorbehaltsklausel (ordre public), mč. 3.
36
Medzinárodná právomoc súdu sama o sebe nezakladá dostatočnú väzbu. HEIN, Jan v. Münchener Kommentar zum
BGB, EGBGB, Art. 6 Öffentliche Ordnung (ordre public), mč. 187.
37
Postačujúca intenzita prepojenia vzťahu s tuzemskom môže vyplývať zo štátneho občianstva, obvyklého pobytu,
sociálnych a kultúrnych väzieb, či úmyslu presťahovať sa v blízkej budúcnosti do štátu sudištia. HEIN, Jan v.
Münchener Kommentar zum BGB, EGBGB, Art. 6 Öffentliche Ordnung (ordre public), mč. 186.
38
Aj s odkazom na judikatúru LORENZ, Stephan. Beck OK BGB, EGBGB, Art. 6, mč. 16.
34
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klauzuly – nie samotná norma lex causae, ale až jej aplikačný výsledok musí protirečiť
verejnému poriadku. Je preto nemysliteľné, aby v uvedených príkladoch súd
povedzme vyhlásil cudziu premlčaciu lehotu za rozpornú s verejným poriadkom
a vzápätí by podľa domáceho práva judikoval, že pohľadávka tak či onak nie je
premlčaná. Pri takomto závere sa v prvom rade vôbec nejedná o rozpor s verejným
poriadkom.39
Problematickejšia je druhá situácia: po neuplatnenej norme vznikne medzera,
ktorá sa nedá vyplniť metódou z predošlej situácie, pretože do úvahy prichádzajú
viaceré možné alternatívy (tzv. „kvantitatívne konflikty“ alebo „takto nie“ situácie).
Komplikácia spočíva v nemožnosti vyplniť medzeru metódou z prvej situácie, pretože
neexistuje presne protikladná odpoveď – „ak áno, tak nie“ alebo naopak (napr. lex
causae určuje výšku dedičského podielu v závislosti od pohlavia; lex causae
determinuje výšku výživného alebo vôbec nárok naň podľa pohlavia). V ďalšom
kroku je teda nutné nájsť správnu metódu vyplnenia medzery. V zmysle zásady „čo
najmenšieho zásahu“ presadzuje názor väčšiny autorov prispôsobiť vecné normy lex
causae tak, aby boli zlučiteľné s ordre public. Súd sa na domáce právo smie obrátiť
len ak by také prispôsobenie viedlo k naštrbeniu koherencie rozhodného práva.40
Z uvedeného náčrtu výhrady verejného poriadku vyplýva, že jej právna úprava
v jednotlivých prameňoch je v porovnaní s jej celkovou komplexnosťou
nevyčerpávajúca a na viaceré otázky je nevyhnutné hľadať odpoveď v judikatúre
a teórii. Dá sa ale súhlasiť s postupnou marginalizáciou praktického využitia
výhradovej klauzuly. Dôvodom je okrem iného výrazná proliferácia nariadení EÚ
v oblasti medzinárodného práva súkromného v spojení so zámerom únijného
zákonodarcu o to, aby právomocný súd spravidla používal svoje právo (lex causae =
lex fori). Tým sa súčasne znižuje počet prípadov, v ktorých by sa bolo nutné zaoberať
kompatibilitou cudzieho práva s právom fóra.41
1.2

Imperatívne normy

Ako už bolo poznamenané v úvode príspevku, niekedy sa imperatívne normy
chápu ako obrátená strana mince výhrady ordre public, ako jeho „pozitívna“ funkcia.
Prevažná väčšina autorov sa ale prikláňa k osamostatneniu imperatívnych noriem, čo
reflektujú aj príslušné nariadenia EÚ. Oba inštitúty sú v nich zakotvené zvlášť
v osobitných článkoch. Emancipácia imperatívnych noriem pritom nie je len
výplodom teórie. V prospech oddelenia svedčia aj nemalé aplikačné rozdiely, pre
ktoré by nebolo vhodné imperatívne normy vnímať ako vetvu výhrady ordre public,
aj keď im určite nemožno uprieť podobnosť. Aj na tomto mieste platí, že napriek
Pre kritiku Nemeckého ríšskeho súdu pri riešení práve tohto problému pozri LORENZ, Stephan. Zur
Lückenfüllungsproblematik beim ordre public in "Ja/Nein-Konflikten". In: IPRax (1999), s. 432.
40
LORENZ, Stephan. Zur Lückenfüllungsproblematik beim ordre public in "Ja/Nein-Konflikten". In: IPRax (1999),
s. 430–432.
41
STÜRNER, Michael. Beck OGK BGB, EGBGB, Art. 6, mč. 74 ff.; STÜRNER, Michael. Der ordre public im
Europäischen Kollisionsrecht. In: Arnold, Stefan, ed. Grundfragen des Europäischen Kollisionsrechts. Tübingen :
Mohr Siebeck, 2016, s. 97 ff.
39
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roztrúsenosti právnej úpravy imperatívnych noriem je táto v zásade rovnorodá.
Nasledovný rozbor dodržiava schému použitú pri výhrade ordre public.
Ad a) Právne ukotvenie a definícia. Pri autonómnych kódexoch
medzinárodného práva súkromného európskych štátov je pozoruhodný jeden
spoločný znak. Mnohé z nich, ktoré pochádzajú ešte z minulého storočia a sú dodnes
platné, neobsahujú osobitnú úpravu imperatívnych noriem. Platí to pre Rakúsko,
Lichtenštajnsko, Nemecko, trebárs aj pre bývalú NDR a nakoniec aj Slovensko.42
(Re)Kodifikácie uskutočnené v 21. storočí už uplatnenie imperatívnych noriem
výslovne predvídajú, aj keď často bývajú označované rozlične.43 § 3 zákona o MPS
v susednom Česku napríklad znie:
„Ustanovení tohoto zákona nebrání použití těch ustanovení českého právního
řádu, kterých je nutné v mezích jejich předmětu úpravy použít vždy bez ohledu na to,
kterým právním řádem se řídí právní poměry, v nichž se projeví účinky použití
takových ustanovení.“
Pokiaľ ide o viacstranné medzinárodné zmluvy, o hojnosti použiteľných
príkladov hovoriť nemožno. Okrem známeho Rímskeho dohovoru o rozhodnom
práve pre zmluvné záväzky44 spomeňme čl. 11 ods. 2 Haagskeho dohovoru
o rozhodnom práve uplatniteľnom pre niektoré práva k cenným papierom
nachádzajúcim sa v prechodnej úschove:
„Tento Dohovor nebráni použitiu tých právnych noriem štátu konajúceho súdu,
ktoré musia byť použité aj na medzinárodné skutkové stavy, bez ohľadu na to, ktorý
právny poriadok určia kolízne normy ako rozhodný.“45
Hoci moderné vnútroštátne zákony o medzinárodnom práve súkromnom
predpokladajú použitie imperatívnych noriem, málokedy obsahujú ich definíciu.
V tomto smere sú nápomocné nariadenia EÚ. Ak sa zmieňujú o imperatívnych
Výnimku predstavuje Švajčiarsko (čl. 18 zákona o MPS z roku 1987). To však nie je prekvapením, pretože
švajčiarsky kódex medzinárodného práva súkromného sa považuje za jeden z najpokročilejších autonómnych úprav
vôbec. Niektorí dokonca navrhujú použiť ho ako vzor pre prípadné zjednotenie medzinárodného práva súkromného a
procesného EÚ do jedného nariadenia. KADNER GRAZIANO, Thomas. Gemeinsame oder getrennte Kodifikation
von IPR und IZVR: Das schweizerische IPR-Gesetz als Modell für eine europäische Gesamtkodifikation – Lehren für
die EU? In: Hein, Jan v. a Rühl, Giesela, ed. Kohärenz im Internationalen Privat- und Verfahrensrecht der
Europäischen Union. Tübingen : Mohr Siebeck, 2016, s. 44 ff. Kvalitu švajčiarskeho predpisu vyzdvihol iný autor,
keď sa vyjadril, že naň môžeme hľadieť buď túžobne, alebo závistlivo (podľa vlastnej preferencie). KIENINGER,
Eva-Maria. Die weitere Kodifikation des europäischen IPR. In: IPRax (2017), s. 206.
43
Čl. 20 belgického zákona o MPS – “prednostné pravidlá“; § 13 maďarského zákona o MPS – „bezpodmienečne
uplatňované predpisy“; čl. 8 poľského zákona o MPS nadpis nemá; § 3 českého zákona o MPS – „nutně použitelná
ustanovení právních předpisů“.
44
Tam čl. 7 ods. 1. Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky, otvorený na podpis v Ríme 19. júna 1980, Ú.
v. EÚ, C 169/10, 8.7.2005 (ďalej „Rímsky dohovor“).
45
Preklad autora z nemeckého znenia tohto dohovoru uverejneného vo švajčiarskej zbierke zákonov. Übereinkommen
über die auf bestimmte Rechte an intermediärverwahrten Wertpapieren anzuwendende Rechtsordnung, abgeschlossen
in Den Haag am 5. Juli 2006, von der Bundesversammlung genehmigt am 3. Oktober 2008, schweizerische
Ratifikationsurkunde hinterlegt am 14. September 2009, in Kraft getreten für die Schweiz am 1. April 2017. Dostupné
na: https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20061951/index.html.
42
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normách, definujú ich v zásade jednotne.46 Čl. 9 ods. 1 nariadenia Rím I ich napríklad
opisuje takto:
„Imperatívne normy sú normy, ktorých dodržiavanie pokladá krajina za
rozhodujúce pre ochranu svojich verejných záujmov, ako je politické, sociálne alebo
hospodárske zriadenie, až do takej miery, že vyžaduje ich uplatnenie v každej situácii,
na ktorú sa norma vzťahuje, bez ohľadu na právo, ktoré je inak rozhodným pre zmluvu
podľa tohto nariadenia.“
Rovnako ako pri výhrade ordre public, aj imperatívne normy sa môžu použiť
v súlade s právnym predpisom, podľa ktorého sa určuje rozhodné právo. Podobne
platí možnosť subsidiárne siahnuť po vnútroštátnom zákone, ak aplikovaný právny
predpis úpravu imperatívnych noriem neobsahuje. Nie je celkom jasné, ako
postupovať vtedy, keď ani vnútroštátny zákon explicitne neupravuje použitie
imperatívnych noriem, no predsa je potreba ich uplatniť. Vtedy by sa malo najskôr
zistiť, či takúto medzeru zákonodarca zamýšľal, alebo či vznikla nedopatrením.
V prospech vedomého vynechania generálnej úpravy imperatívnych noriem svedčí,
ak zákon obsahuje ich špeciálnu úpravu na inom mieste či miestach. Ak niet ani
špeciálnej úpravy, malo by byť prípustné použiť imperatívne normy extenzívnym
výkladom výhrady ordre public s argumentom, že počíta aj so svojou pozitívnou
funkciou.47
Záverom k tomuto bodu je potrebné upozorniť, že pojem imperatívne normy
pre účely kolízneho práva nie je synonymom pojmu „kogentné normy“ podľa
tradičného teoretického členenia noriem na kogentné a dispozitívne. Kolíznoprávna,
resp. medzinárodná „imperatívnosť“ normy nevyplýva automaticky z jej kogentnosti
v zmysle nemožnosti odklonu. V princípe sa dá tvrdiť, že nie každá kogentná norma
je imperatívna, ale každá imperatívna norma je kogentná. Imperatívne normy sú ergo
užšou kategóriou ako normy kogentné. Kľúčovou materiálnou vlastnosťou
imperatívnej normy je jej význam z hľadiska verejného záujmu, ktorý presahuje
prostý záujem individuálny. Status normy ako kolíznoprávne imperatívnej sa
determinuje viacerými spôsobmi. Sporadicky imperatívnosť normy určí priamo
46
Čl. 30 nariadenia Rím V upravuje osobitný typ imperatívnych noriem. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 650/2012 zo 4. júla 2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone
verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve, Ú. v. EÚ L 201/107, 27.7.2012.
Nariadenie Rím III ich neupravuje vôbec. Nariadenie Rady (EÚ) č. 1259/2010 z 20. decembra 2010 , ktorým sa
vykonáva posilnená spolupráca v oblasti rozhodného práva pre rozvod a rozluku, Ú. v. EÚ L 343/10, 29.12.2010.
47
Napr. v Nemecku na túto otázku nie sú jednotné pohľady. HEIN, Jan v. Münchener Kommentar zum BGB, EGBGB,
Art. 6 Öffentliche Ordnung (ordre public), mč. 2–4. Za výlučne negatívnu funkciu čl. 6 EGBGB LORENZ, Stephan.
Beck OK BGB, EGBGB, Art. 6, mč. 4; STÜRNER, Michael. Beck OGK BGB, EGBGB, Art. 6, mč. 178. Rozhodujúce
sa v tejto súvislosti javí byť to, či je výhradová klauzula charakterovo kolízna norma, pretože len vtedy poskytuje
právny základ na aplikáciu domácich, príp. cudzích imperatívnych noriem. Totiž iné normy než kolízne nedávajú
zmocnenie na použitie určitého právneho poriadku. KUBIS, Sebastian. Buchbesprechung zu: Brüning, Sybille. Die
Beachtlichkeit des fremden ordre public. Berlin: Duncker Humblot & Humblot, 1997. In: Rabels Zeitschrift für
ausländisches und internationalesPrivatrecht. 64 (2000), s. 800–802. Pre úplnosť ale treba dodať, že súčasný
odmietavý postoj nemeckej spisby k pozitívnej funkcii ordre public v čl. 6 EGBGB súvisí s tým, že v minulosti tento
predpis výslovne imperatívne normy upravoval v čl. 34. Kvôli prijatiu nariadení Rím I a Rím II v spojení s ich
aplikačnou prednosťou sa ale nemecký zákonodarca rozhodol čl. 34 EGBGB zrušiť. Vzhľadom k tomu je
pochopiteľné, prečo nie je výhradová klauzula v čl. 6 EGBGB vykladaná aj v pozitívnom zmysle.

500

zákonodarca48, no omnoho častejšie je nutné uplatniť výkladové pravidlá. Ich
použitím sa následne imperatívnosť noriem vyvodzuje z judikatúry49 alebo názorov
právnej vedy.
Ad b) Podmienky aplikácie. Fungovanie imperatívnych noriem je azda
najvhodnejšie popísať ich komparáciou s výhradou ordre public. Identifikujeme
najmä nasledovné rozdiely: po prvé, v závislosti od aplikovaného prameňa prichádza
do úvahy použitie nie len imperatívnych noriem lex fori, ale aj cudzieho štátu.50 Pri
výhradovej klauzule sa nikdy nezohľadňuje verejný poriadok cudzieho štátu.51 Po
druhé, pri imperatívnych normách sa neuskutočňuje žiadna kontrola aplikačného
výsledku (tretia podmienka pri výhradovej klauzule). Výnimku predstavuje čl. 9 ods.
3 nariadenia Rím I, podľa ktorého sa pri zvažovaní použitia imperatívnych noriem lex
loci solutionis „(...) do úvahy vezme ich povaha a účel, ako aj dôsledky ich uplatnenia
alebo neuplatnenia“. Po tretie, rozhodnutie o uplatnení imperatívnych noriem logicky
vylučuje vznik akejkoľvek medzery v aplikovateľných vecných normách.
V dvoch znakoch sa však oba ochranné mechanizmy nelíšia. Po prvé, použitie
imperatívnych noriem taktiež vyžaduje dostatočnú väzbu právneho vzťahu so štátom,
ktorého imperatívne normy sa majú použiť (štvrtá podmienka pri výhradovej
klauzule).52 Po druhé, ktoré normy sa pre účely kolízneho práva považujú za
imperatívne určuje ten, kto ich vytvoril (lex fori alebo cudzie právo, ak sa majú použiť
jeho imperatívne normy). Aj pri výhrade ordre public sa povaha pravidla hodnotí
podľa lex fori.53
Ad c) Právne následky. Keďže pri uplatnení imperatívnych noriem nevzniká
žiadne právne vákuum, odpadá potreba zaoberať sa jeho vyplnením a dochádza
priamo k ich aplikácii bez ďalších špecifických „vedľajších účinkov“. Imperatívne
48
Csach napríklad uvádza § 853 ods. 3 OZ a § 771c OBZ. CSACH, Kristián, GREGOVÁ ŠIRICOVÁ, Ľubica a
JÚDOVA, Elena. Úvod do štúdia medzinárodného práva súkromného a práva. op. cit. 2, s. 59. pozn. pod čiarou 111.
49
Z rozsudku Súdneho dvora EÚ z 9.11.2000 vo veci C-381/98, Ingmar GB Ltd v. Eaton Leonard Technologies Inc.,
ECLI:EU:C:2000:605 napríklad (nie bez kritiky) vyplýva medzinárodná imperatívnosť § 669 OBZ transponujúceho
čl. 17 Smernice Rady 86/653/EHS z 18. decembra 1986 o koordinácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich
sa samostatných obchodných zástupcov, Ú. v. EÚ L 382/17, 31.12.1986. K tomu podrobnejšie ANTOMO, Jennifer.
Zum Verhältnis zwischen § 89b HGB sowie anderen Eingriffsnormen und internationalen Gerichtsstands- oder
Schiedsvereinbarungen. In: Zeitschrift für das Recht des internationalen Warenkaufs und Warenvertriebs (2013), s.
227 f. V rozhodovacej činnosti slovenských súdov sa nám k rozhodnutiam deklarujúcim medzinárodnú imperatívnosť
noriem slovenského práva dopátrať nepodarilo. Rakúske súdy napr. judikovali imperatívnosť niektorých noriem
nájomného práva, práva vlastníctva bytov, spotrebiteľského práva, noriem ochrany zamestnanca či normy z práva
obchodných spoločností. NEUMAYR, Matthias. § 1 IPRG. In: Koziol, Helmut, Bydlinski, Peter a Bollenberger,
Raimund, ed. Kurzkommentar zum ABGB. Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, Ehegesetz,
Konsumentenschutzgesetz, IPR-Gesetz, Rom I- und Rom II-VO. Wien : Verlag Österreich, 2014, s. 2106 f.
50
Čl. 9 ods. 3 nariadenia Rím I za istých okolností povoľuje použiť imperatívne normy lex loci solutionis. Vnútroštátne
kódexy zvyknú umožnovať použitie imperatívnych noriem toho štátu, s ktorým má právny vzťah najužšiu väzbu.
Napr. § 13 maďarského zákona o MPS; čl. 19 švajčiarskeho zákona o MPS; čl. 8 ods. 2 poľského zákona o MPS.
51
HEIN, Jan v. Münchener Kommentar zum BGB, EGBGB, Art. 6 Öffentliche Ordnung (ordre public), mč. 83.
52
Toto kritérium však ako podmienky aplikácie imperatívnych noriem nezohľadňuje KUCKEIN, Mathias. Die
"Berücksichtigung" von Eingriffsnormen im deutschen und englishen internationalen Vertragsrecht. Tübingen : Mohr
Siebeck, 2008, s. 70.
53
HEIN, Jan v. Münchener Kommentar zum BGB, EGBGB, Art. 6 Öffentliche Ordnung (ordre public), mč. 84.
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normy majú súčasne prednosť pred obsahovo zodpovedajúcou právnou úpravou lex
causae, ak taká existuje.
2

OCHRANNÉ MECHANIZMY A MANŽELSKÉ MAJETKOVÉ
PRÁVO S CUDZÍM PRVKOM V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Uzavretie manželstva má nezanedbateľné majetkovoprávne následky. Môžu sa
prejaviť vo vzniku, zmene a zániku práv jednotlivých manželov k veciam, ako aj
v zrode určitého spoločného korpusu práv so špeciálnym právnym režimom. Cudzí
prvok v manželstve spôsobuje, že pre riešenie prípadných sporov súvisiacich
s manželským majetkovým právom treba určiť, súdy ktorého štátu majú
medzinárodnú právomoc o nich rozhodovať a tiež akému právnemu poriadku
manželské majetkové právo podlieha. Kvôli nesmiernej rozmanitosti právnych úprav
majetkových práv manželov len v samotnej Európe (nehovoriac o globálnom
meradle) v kombinácii s ich častým presahom najmä do oblasti vecného práva,
dedičského práva a obligačného práva je majetkový aspekt manželstva jednou
z najzložitejších oblastí medzinárodného práva súkromného. Obzvlášť spomenutá
pluralita modelov manželského majetkového práva môže spôsobovať frikcie medzi
jednotlivými národnými koncepciami. Ochranné mechanizmy kolízneho práva preto
v tejto oblasti môžu predstavovať nástroj, ktorým sa štát ubráni voči aplikácii preň
neprijateľného cudzieho práva. Je teda potrebné položiť si otázku, či podľa
slovenského práva existuje priestor na uplatnenie ochranných mechanizmov
v súdnych konaniach o manželskom majetkovom práve. V prípade kladnej odpovede
sa žiada ozrejmiť právny základ takého uplatnenia a poukázať na situácie, v ktorých
by uvedený postup prichádzal do úvahy.
2.1

Právny základ

Dlhú dobu neexistoval relevantný nadnárodný prameň medzinárodného práva
súkromného a procesného venujúci sa manželskému majetkovému právu. 54 Približne
od prelomu milénií sa v EÚ začalo diskutovať o potrebe európskeho nástroja
medzinárodného práva súkromného v tejto oblasti.55 Po zdĺhavom procese prípravy
návrhu textu budúceho legislatívneho aktu, ktorý sprevádzali názorové nezhody
zúčastnených členských štátov EÚ, sa nakoniec v roku 2016 predsa len podarilo prijať
nariadenie o manželských majetkových režimoch56 a nariadenie o majetkových
režimoch registrovaných partnerstiev.57 Ako vyplýva aj z ich oficiálneho označenia,
54
Haagsky dohovor o rozhodnom práve pre manželské majetkové právo z roku 1978 ratifikovali len 3 štáty:
Francúzsko,
Luxembursko
a Holandsko.
Znenie
a
podrobnosti
k dohovoru
dostupné
na:
https://www.hcch.net/de/instruments/conventions/full-text/?cid=87.
55
Zelená kniha o kolízii právnych predpisov v oblasti manželských majetkových režimov, zaoberajúca sa najmä
otázkou súdnej právomoci a vzájomného uznávania, KOM (2006), Brusel, 17.7.2006, s. 3. Paralelne sa hovorilo aj
o majetkovom režime registrovaných partnerstiev.
56
Nariadenie Rady (EÚ) 2016/1103 z 24. júna 2016, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca v oblasti právomoci,
rozhodného práva a uznávania a výkonu rozhodnutí vo veciach majetkových režimov manželov, Ú. v. EÚ, L 183/1,
8.7.2016 (ďalej „nariadenia Rím IV“).
57
Nariadenie Rady (EÚ) 2016/1104 z 24. júna 2016, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca v oblasti právomoci,
rozhodného práva a uznávania a výkonu rozhodnutí vo veciach majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev,
Ú. v. EÚ L 183/30, 8.7.2016 (ďalej „nariadenie 2016/1104“).
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prijaté boli „len“ v rámci posilnenej spolupráce58, keďže sa nepodarilo splniť
požiadavku jednomyseľnosti uznášania sa v Rade EÚ platnú pre prijímanie opatrení
v oblasti rodinného práva s cezhraničnými dôsledkami.59 Obe nariadenia sú teda
záväzné len pre tie členské štáty EÚ, ktoré sa rozhodli na posilnenej spolupráci
zúčastniť.60 Slovenská republika medzi nich však nepatrí. Odhliadnuc od
bilaterálnych medzinárodných zmlúv pre ňu rozhodujúcim prameňom pre
posudzovanie medzinárodnej právomoci a určovania rozhodného práva vo veciach
manželských majetkových práv s cudzím prvkom zostáva ZMPS. Z hľadiska
uplatnenia ochranných mechanizmov je teda pre slovenské súdy kľúčovým § 36
ZMPS. Analýzu možností aktivácie tohto ustanovenia v manželských majetkových
veciach neuľahčuje skutočnosť, že podľa našich vedomostí sa slovenské súdy touto
záležitosťou ešte nezaoberali. Vďaka už spomenutej homogénnosti ochranných
mechanizmov každopádne nič nebráni tomu, aby sme ich úpravu v nariadení Rím IV
a s ňou súvisiace poznatky právnej vedy primerane preniesli aj do podmienok
Slovenskej republiky.
2.2

Možnosti použitia

Všetko, čo bolo o ochranných mechanizmoch napísané v prvej časti príspevku,
platí v plnom rozsahu aj pre ich uplatnenie v manželskom majetkovom práve. Na
tomto mieste je cieľom nadviazať na všeobecné poznatky o ochranných
mechanizmoch a venovať sa konkrétnym prípadom, v ktorých by slovenský súd
mohol zvažovať ich aplikáciu.
2.2.1 Imperatívne normy
Úvodom je potrebné zopakovať, že v ZMPS nenájdeme ani všeobecné ani
osobitné ustanovenie venované imperatívnym normám. Z tohto dôvodu je otázkou, či
z ordre public v § 36 ZMPS smieme vyvodiť nie len negatívnu, ale aj pozitívnu
funkciu. V tejto súvislosti nie je vhodné vyššie uvedené závery nemeckej vedy
prenášať na slovenské podmienky kvôli odlišnej východiskovej situácii.61 Inšpiráciu
ale môžeme nájsť v Rakúsku, kde de lege lata existuje rovnaký stav ako na Slovensku.
V tamojšej literatúre sa absencia explicitnej zmienky o imperatívnych normách
neinterpretuje ako zákaz ich použitia. Dlhodobá akceptácia tohto inštitútu teóriou,
judikatúrou62 a žiadúcnosť z pohľadu verejného záujmu sú dôvodmi, prečo sa
použitie imperatívnych noriem podľa rakúskeho zákona o MPS pripúšťa aj napriek

58
Čl. 326 a nasl. Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej „ZFEÚ“). Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní
Európskej únie, Ú. v. EÚ C 326, 26/10/2012. Posilnená spolupráca bola povolená Rozhodnutím Rady (EÚ) 2016/954
z 9. júna 2016, ktorým sa povoľuje posilnená spolupráca v oblasti právomoci, rozhodného práva a uznávania a výkonu
rozhodnutí vo veciach majetkových režimov medzinárodných párov, vzťahujúca sa na veci majetkových režimov
manželov, ako aj na majetkové dôsledky registrovaných partnerstiev Ú. v. EÚ L 159/16, 16.6.2016. Okrem uvedených
nariadení bolo v rámci posilnenej spolupráce v minulosti prijaté nariadenie Rím III.
59
Čl. 81 ods. 3 podods. 2 ZFEÚ.
60
Pre ich výpočet pozri 11. bod odôvodnenia nariadenia Rím IV alebo nariadenia 2016/1104.
61
Pozri supra pozn. pod č. 47.
62
Oberster Gerichtshof (OGH), 19.11.1986, 8Ob575/86.
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chýbajúcej explicitnej úprave.63 Snáď len s výnimkou podkladu v slovenskej
judikatúre môžeme na základe týchto argumentov ordre public v § 36 ZMPS priznať
aj pozitívnu funkciu s aplikačným potenciálom pre tie oblasti, ktoré neboli nahradené
prednostnou úpravou medzinárodného práva alebo práva EÚ – teda aj pre veci
manželského majetkového práva. Takto by slovenský súd pracujúci so ZMPS mohol
právny základ pre použitie slovenských imperatívnych noriem oprieť o § 36 ZMPS.
Či by sa tento už beztak extenzívny výklad dal „natiahnuť“ ešte ďalej a pripustiť aj
použitie cudzích imperatívnych noriem, napríklad podľa kritéria úzkosti väzby
právneho vzťahu k inému štátu alebo slovenskému právu povedomejšieho konceptu
rozumnosti a spravodlivosti usporiadania právneho vzťahu, je otázne. Síce moderné
národné kódexy medzinárodného práva súkromného s takouto eventualitou počítajú,64
z únijného práva je to jedine nariadenie Rím I.65 Podľa neho sa navyše použitie
cudzích imperatívnych noriem obmedzuje len na lex loci solutionis a nenadväzuje sa
na právo štátu najužšej väzby tak, ako to robil jeho predchodca – Rímsky dohovor66.
Vychádzajúc z neustáleného prístupu k možnosti použiť imperatívne normy cudzieho
štátu sa prikláňame k názoru, že bez výslovného legislatívneho riešenia tejto
problematiky je z § 36 ZMPS vhodnejšie vyvodzovať právny základ na použitie
výlučne slovenských imperatívnych noriem.
Nezodpovedané zostáva, ktoré normy slovenského právneho poriadku sa dajú
z pohľadu ochrany verejného záujmu považovať za natoľko dôležité, aby sa použili
vždy a bez ohľadu na to, aké právo je pre manželský majetkový režim rozhodné.
Zásadnou kvalitatívnou požiadavkou pritom je, že tieto normy presahujú ochranu
individuálnych majetkových záujmov manželov a majú prevažne za cieľ chrániť
verejné záujmy. Ako indíciu pre zúženie okruhu noriem majúcich potenciálne
imperatívnu kvalitu si môžeme pomôcť nariadením Rím IV, hoci pre Slovenskú
republiku záväzné nie je. To vo svojej odôvodňovacej časti ako imperatívne normy
kvalifikuje napríklad normy na ochranu obydlia.67 Nazdávame sa, že takýmito
normami by mohli byť § 146 ods. 2 OZ68 a § 705a OZ69. Obe ustanovenia boli do OZ
doplnené zákonom č. 526/2002 Z. z. s cieľom posilniť dostupné prostriedky ochrany
(okrem iných osôb) aj toho manžela, ktorý je v spoločnej domácnosti vystavený
VERSCHRAEGEN, Bea. Kommentar zum ABGB, § 6 IPRG. Vorbehaltsklausel (ordre public), mč. 7.
§ 25 českého zákona o MPS, čl. 8 ods. 2 poľského zakona o MPS, § 13 ods. 2 maďarského zákona o MPS, čl. 20
druhá veta belgického zákona o MPS, čl. 19 švajčiarskeho zákona o MPS.
65
Čl. 9 ods. 3.
66
Čl. 7 ods. 1.
67
53. bod odôvodnenia nariadenia Rím IV. Tento prvok sa do nariadenia presadil na základe podnetu z francúzskej
strany. Francúzsky kasačný súd totiž v roku 1987 pre záležitosti súvisiace s manželským obydlím odporučil použiť
lex fori bez ohľadu na manželský majetkovoprávny štatút. Akceptovanie tejto judikatúry vo Francúzsku pretrvalo
dodnes. HENRICH, Dieter. Zur EU-Güterrechtsverordnung: Handlungsbedarf für die nationalen Gesetzgeber. In:
Zeitschrift für Europarecht, Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung (2016), s. 173.
68
„Ak sa z dôvodu fyzického alebo psychického násilia alebo hrozby takého násilia vo vzťahu k manželovi alebo k
blízkej osobe, ktorá býva v spoločnom dome alebo byte, stalo ďalšie spolužitie neznesiteľným, môže súd na návrh
jedného z manželov obmedziť užívacie právo druhého manžela k domu alebo bytu patriacemu do bezpodielového
spoluvlastníctva, prípadne ho z jeho užívania úplne vylúčiť.“
69
„Ak sa z dôvodu fyzického násilia alebo psychického násilia, alebo hrozby takýmto násilím vo vzťahu k manželovi
alebo k rozvedenému manželovi ako spoločnému užívateľovi bytu alebo k blízkej osobe, ktorá s ním býva spoločne
v byte, stalo ďalšie spolužitie neznesiteľným, môže súd na návrh jedného z manželov alebo rozvedených manželov
obmedziť užívacie právo druhého z nich, alebo ho z jeho užívania úplne vylúčiť.“
63
64
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násilnému správaniu sa druhého manžela. Ochrana má spočívať v tom, že splnením
daných podmienok môže súd užívacie právo násilného manžela k obydliu
(vyplývajúce v prípade § 146 ods. 2 OZ z bezpodielového spoluvlastníctva manželov
a v prípade § 705a OZ z nájomného práva) obmedziť alebo vylúčiť. Zo znenia
predmetných noriem je zrejmé, že zákonodarca postavil záujem na ochrane života
a zdravia poškodeného manžela, prípadne aj na ochrane najlepšieho záujmu dieťaťa,
pred užívacie právo násilníka k spoločnému obydliu.70 Ide teda o takú právnu úpravu,
ktorá primárne slúži ochrane iných, než rýdzo majetkovoprávnych záujmov jedného
z manželov. Z tohto dôvodu by sme mohli § 146 ods. 2 OZ a § 705a OZ považovať
za imperatívne normy, ktoré by súd smel použiť bez ohľadu na to, ktoré právo podľa
ZMPS určí pre majetkový režim manželov ako rozhodné.71 Uvedený záver by však
podľa zásady teritoriality mal platiť len vo vzťahu k spoločnej domácnosti
nachádzajúcej sa na štátnom území Slovenskej republiky. Rozšíriť pôsobnosť
predmetných noriem aj na spoločné domácnosti v zahraničí by bolo z hľadiska
výkonu nimi predpokladaných právnych následkov problematické.
Ako o ďalšom príklade imperatívnych noriem chrániacich obydlie by sa dalo
uvažovať nad právnou úpravou disponovania s vecami patriacimi do BSM, ak
predmetom dispozičného úkonu je obydlie manželov. Keďže sa nakladanie so
spoločnou nehnuteľnosťou (tu obydlím) nepokladá za bežnú vec72, vyžaduje § 145
ods. 1 OZ pre tieto prípady súhlas oboch manželov pod sankciou relatívnej neplatnosti
právneho úkonu (§ 40a OZ). Pri úvahách o zaradení tejto úpravy dispozičného
obmedzenia do kategórie imperatívnych noriem je rozhodujúce, akú funkciu plní. Ak
má slúžiť viac nastoleniu istoty v právnom styku s tretími osobami či nenaštrbeniu
hospodárskej základne rodiny a menej ochrane majetkového práva jedného z
manželov, nie je vylúčené chápať ju ako imperatívnu normu.73 S týmto názorom sa dá
súhlasiť. Na jeho podporu navyše stojí za zmienku, že aj nariadenie Rím IV stavia
ochranu dobromyseľných tretích osôb kontrahujúcich s manželmi natoľko vysoko, že
voči nim vylučuje uplatnenie primárne určeného rozhodného práva.74 Pre tieto
prípady obsahuje kolíznu normu pre tzv. náhradný manželsko-majetkovoprávny
štatút.75 Vychádzajúc z uvedených argumentov odporúčame § 145 ods. 1 OZ vykladať
ako imperatívnu normu, avšak len pre tie prípady, ak bol sporný právny úkon
Potvrdzuje to aj dôvodová správa k zákonu č. 526/2002 Z. z., čl. 1 bod 10.
Pre porovnanie, obdobnými ustanoveniami sú § 1361b ods. 1 prvá veta BGB a § 1568a ods. 1 a 2 BGB. Nemecká
právna veda taktiež tieto normy radí medzi imperatívne. ERBARTH, Alexander. Die Auswirkungen der EuGüVO auf
das Internationale Privatrecht und die Internationale Zuständigkeit der Wirkungen der Ehe im Allgemeinen (§§
1353 ff. BGB). In: Neue Zeitschrift für Familienrecht (2018), s. 343. Odmietavo k potrebe imperatívnych noriem
chrániacich obydlie manželov KROLL-LUDWIGS, Kathrin. Vereinheitlichung des Güterkollisionsrechts in Europa
Die EU-Ehegüterrechts- und EU-Partnerschaftsverordnung (Teil 1). In: Zeitschrift für das Privatrecht der
Europäischen Union (2016), s. 239.
72
ŠTEVČEK, Marek, DULAK, Anton, BAJÁNKOVÁ, Jana a FEČÍK, Marián et. al. Občiansky zákonník. V Prahe :
C.H. Beck, 2019, § 145, III.
73
DUTTA, Anatol. Das neue internationale Güterrecht der Europäischen Union - ein Abriss der europäischen
Güterrechtsverordnungen. In: Zeitschrift für das gesamte Familienrecht. 63 (2016), s. 1983. Rovnakého názoru aj
MARTINY, Dieter. Die Anknüpfung güterrechtlicher Angelegenheiten nach den Europäischen
Güterrechtsverordnungen. In: Zeitschrift für die gesamte Privatrechtswissenschaft (2017), s. 27.
74
Čl. 28 ods. 1 nariadenia Rím IV.
75
Čl. 28 ods. 3 nariadenia Rím IV.
70
71
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uskutočnený na Slovensku. Extenzia tohto ustanovenia na právne úkony v zahraničí
by sa priečila zmyslu, ktorý ochrana bona fide tretích osôb v domácom právnom styku
sleduje. V cudzine majú platiť miestne predpisy na ochranu právneho styku.
2.2.2 Výhrada verejného poriadku
Na rozdiel od imperatívnych noriem sa aktivovanie výhradovej klauzuly podľa
ZMPS opiera priamo o výslovnú úpravu § 36 ZMPS. Skúmanie možností použitia
tohto typu ochranného mechanizmu je však kvôli svojej podstatne zložitejšej povahe
náročnejšie, ako pri imperatívnych normách. Nie len že sudca musí vyhodnocovať
cudzie právo (čím do procesu vstupuje súkromnoprávna komparatistika), ale navyše
posudzuje zlučiteľnosť aplikačného výsledku s verejným poriadkom. Do hry tým
vstupuje podstatne väčší počet premenných, ako pri imperatívnych normách. To môže
naznačovať, že repertoár mysliteľných skutkových a právnych konštelácií je prakticky
nevyčerpateľný. Početnosť použitia výhradovej klauzuly vo veciach manželského
majetkového práva ale vypovedá o opaku. V rozhodovacej činnosti slovenských či
českých súdov sme v tejto súvislosti na použitie ordre public nenatrafili. Pokúsime sa
preto zúročiť skúsenosti z iných zemí, kde sa v menšom či väčšom množstve objavili
otázky súladu zahraničných manželsko-majetkovoprávnych inštitútov s verejným
poriadkom lex fori. Predovšetkým ide o konfrontáciu európskej právnej kultúry
s právnymi poriadkami ovplyvnenými islamským právom.76
a) Mahr. Najčastejšie sa objavujúci inštitút islamského rodinného práva pred
európskymi súdmi, ktorého kompatibilita s právom sudištia bola viackrát predmetom
prieskumu, je veno nevesty77 (arabsky mahr alebo sadaq).78 Ide o plnenie muža vecnej
alebo peňažnej hodnoty odovzdávané žene. Korán ukladá mužom dávať svojim
„ženám ich veno so srdečnosťou (...)“79, pričom splnenie tejto povinnosti muža
previesť na ženu určitú peňažnú či vecnú hodnotu je spravidla jednou z podmienok
platnosti manželstva medzi moslimami.80 Krajiny vychádzajúce z islamského práva
Kolízne normy odkazujú vždy na štátne právo. Nie je preto v medzinárodnom práve súkromnom správne hovoriť
o aplikácii „islamského práva“, ale o aplikácii právneho poriadku ovplyvneného islamským právom. Podobne, ak
kolízna norma nasmeruje na použitie napr. práva Veľkej Británie, nehovoríme o aplikácii common law, ale práva tohto
štátu.
77
Prehľad spisby k judikatúre zo štátov západného sveta ponúka YASSARI, Nadjma. Understanding and Use of
Islamic Family Law Rules in German Courts: The Example of the Mahr. In: Berger, Maurits S., ed. Applying Shari῾a
in the West. Facts, Fears and the Future of Islamic Rules on Family Relations in the West : Leiden University Press,
2013, s. 181 f.
78
Európskej právnej kultúre však nie je úplne neznámym. Aj v dejinách slovenského rodinného práva nachádzame
obdobný inštitút zvaný obvenenie (dos, dotalitium). LUBY, Štefan. Dejiny súkromného práva na Slovensku.
Bratislava : Iura Edition, 2002, s. 323. f. V germánskych krajinách sa až do novoveku tiež uplatňoval veľmi podobný
tzv. „raňajší dar“ (Morgengabe, resp. Brautgabe; donum matutitnum). GIERKE, Otto von. Deutsches Privatrecht.
Vierter Band: Familienrecht. Berlin : Duncker & Humblot, 2010, s. 304.
79
Štvrtá kapitola, štvrtý verš Koránu. AL-SBENATY, Abdulwahab. Korán. Preklad do slovenského jazyka s
vysvetlivkami a výkladom : LEVANT consulting, s.r.o., 2015, s. 118 (dostupné na: https://koran.sk/wpcontent/uploads/2018/09/Koran-preklad-s-vyklad-2015-1.pdf).
80
TUCKER, Judith E. Women, family, and gender in Islamic law. Cambridge : Cambridge University Press, 2008, s.
46 f. Či je mahr obligatórnou podmienkou platnosti manželstva záleží od učenia tej-ktorej právnej školy. ALSBENATY, Abdulwahab. Manželstvo a rozvod podľa islamského náboženstva, islamského práva a podľa právnych
úprav niektorých islamských krajín, s. 42. Bližšie k mahr-u zo slovenskej literatúry trebárs AL-SBENATY,
76
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upravujú konkrétnosti týkajúce sa vena rozmanito, no zvyčajne požadujú vydanie istej
časti vena pri uzavretí manželstva a zvyšnej časti niekedy v budúcnosti, buď ex lege,
alebo podľa dohody manželov.81 Mahr si nachádza svoju cestu na Starý kontinent tak,
že si žena v manželstve uzavretého podľa práva ovplyvneného islamom82 pred súdmi
európskeho štátu uplatní nárok na zaplatenie vena. V prvom rade je sudca
konfrontovaný s tým, ako pre účely posúdenia medzinárodnej právomoci a hľadania
rozhodného práva mahr kvalifikovať.83 Bez toho, aby sme zachádzali hlbšie do tejto
zložitej problematiky84 je pre účely príspevku a súvis s ním dôležité, že jeden
z prípustných kvalifikačných záverov je aj manželsko-majetkovoprávny.
Aby sme o využití výhrady ordre public voči inštitútu mahr mohli uvažovať
v domácich podmienkach, vychádzajme z predpokladu, že na slovenskom súde bol
nevestou, manželkou, rozvedenou ženou, alebo vdovou (vždy podľa situácie)
uplatnený nárok na vydanie mahr-u. Zo škály prípustných kvalifikácií súd dospeje
k tej manželsko-majetkovoprávnej. Svoju medzinárodnú právomoc si založí či už na
§ 37 ZMPS alebo § 38 ZMPS85 a pri určovaní rozhodného práva ho § 21 ods. 1 ZMPS
Abdulwahab. Manželstvo v islame. Bratislava : ALJA s.r.o., 1998, kap. 4.3. (dostupné na: https://koran.sk/wpcontent/uploads/2018/09/Manzelstvo-v-islame-PDF.pdf).
81
WURMNEST, Wolfgang. Die Mär von der mahr – Zur Qualifikation von Ansprüchen aus
Brautgabevereinbarungen. In: Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht (2007), s. 530.
82
Moslimské páry si však z dôvodu zachovania tradície dobrovoľne dojednajú vydanie vena aj vtedy, keď sa sobášia
mimo islamského sveta. WURMNEST, Wolfgang. BGH, 9. 12. 2009 — XII ZR 107/08. Kollisionsrechtliche
Qualifikation der Brautgabe zwischen muslimischen Ehepartnern. In: JuristenZeitung. 65 (2010), s. 736. Al-Sbenaty
napríklad uvádza, že moslimovia sobášiaci sa na Slovensku si zvyknú dávať mahr vo výške od 100 do 1000 EUR.
AL-SBENATY, Abdulwahab. Manželstvo a rozvod podľa islamského náboženstva, islamského práva a podľa
právnych úprav niektorých islamských krajín. op. cit. 79, s. 43.
83
Zjednodušene, kvalifikácia je výklad systémových pojmov (rozsahu) kolíznych noriem a noriem o medzinárodnej
právomoci spolu s vymedzovaním ich vecnej pôsobnosti. Účelom tohto procesu je subsumovať predmet konania pod
správne ustanovenia. LOOSCHELDERS, Dirk. Staudinger BGB, Einleitung zum Internationalen Privatrecht, mč.
1080.
84
Ťažkosti pri kvalifikovaní mahr-u pramenia z toho, že v závislosti od okolností veci môže plniť veľmi široké
spektrum funkcií vystupujúcich osobitne alebo kombinovane. Účel mahr-u pomôžu identifikovať odpovede najmä na
tieto otázky: aká je jeho právna úprava podľa lex causae; či bolo dojednané zmluvne alebo platí ex lege; v akom
časovom momente a po akej udalosti si manželka uplatňuje nárok na jeho vydanie atď. WURMNEST, Wolfgang. Die
Mär von der mahr – Zur Qualifikation von Ansprüchen aus Brautgabevereinbarungen. op. cit. 80, s. 530. ff. Za
prítomnosti rôznych skutkových stavov preto napríklad nemecké súdy v rôznych rozhodnutiach mahr kvalifikovali
ako záležitosť všeobecných účinkov manželstva, vec obligačnú, vyživovaciu, či manželsko-majetkovoprávnu.
MANKOWSKI, Peter. Staundinger BGB, EGBGB. Art. 14, mč. 273 ff. Bundesgerichtshof (Najvyšší spolkový súd)
najaktuálnejšie mahr kvalifikuje ako záležitosť všeobecných účinkov manželstva (BGH, 9. 12. 2009 — XII ZR
107/08). Pre komentár rozhodnutia pozri WURMNEST, Wolfgang. BGH, 9. 12. 2009 — XII ZR 107/08.
Kollisionsrechtliche Qualifikation der Brautgabe zwischen muslimischen Ehepartnern. op. cit. 81, s. 736–739.
Švédske súdy mahr kvalifikovali raz ako vec vyživovaciu, raz manželsko-majetkovoprávne. MALMQVIST, CarlJohan. Die Qualifikation der Brautgabe im schwedischen IPR. In: IPRax (2012), s. 191. ff. Vylúčiť nemožno ani
kvalifikáciu pod rozvodový štatút či dedičský štatút. WURMNEST, Wolfgang. Die Mär von der mahr – Zur
Qualifikation von Ansprüchen aus Brautgabevereinbarungen. op. cit. 80, s. 530.
85
Podľa ktorého z týchto ustanovení je potrebné vyvodzovať medzinárodnú právomoc v manželských majetkových
veciach nie je jasné. Síce § 38 ZMPS pojednáva o medzinárodnej právomoci v manželských veciach, no v zátvorke
ods. 1 konkretizuje, že má ísť o konanie o zrušenie manželstva rozvodom, o neplatnosť manželstva a o určenie, či tu
manželstvo je alebo nie je. Na majetkové veci manželov tento paragraf nepamätá. Diskutovať sa teda dá o tom, akého
charakteru je výpočet konaní v manželských veciach obsiahnutý v zátvorke § 38 ods. 1 ZMPS – demonštratívny či
taxatívny? Pri chýbajúcej indícii zákonodarcu a uplatnením gramatického výkladu by nám nezostávalo nič iné, než
tento výpočet chápať ako taxatívny. Manželské majetkové veci by sme teda mohli subsumovať už len pod všeobecnú
právomoc v § 37 ZMPS. V prospech tohto záveru a bez úvahy nad možnosťou použitia § 38 ZMPS sa vyslovuje
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ako kolízna norma pre manželský majetkový štatút privedie k právu zakladajúcemu
na islame.86 Podľa tohto práva má posúdiť uplatnený nárok.87 Otázkou pre slovenský
súd teda je, či by cudzia právna úprava (aj) manželsko-majetkového inštitútu mahr
mohla vyvolať aktiváciu výhradovej klauzuly v § 36 ZMPS. Na získanie odpovede je
potrebné preveriť podmienky jej aplikácie.88
Prvá podmienka – rozpor s dôležitými zásadami lex fori. Právne poriadky
ovplyvnené islamom ukladajú povinnosť odovzdať mahr len mužovi, pričom
ekvivalentné majetkové plnenie sa od ženy nepožaduje. Práve táto vlastnosť cudzieho
práva má potenciál vyvolať pochybnosti o súlade s princípom rovnosti manželov
v rodinnom práve, ktorý uznáva medzinárodné právo89, ako aj zákon o rodine90
konkretizujúci ústavné zakotvenie manželstva v čl. 41 Ústavy SR91. Niet pochýb
o tom, že predmetný princíp patrí k takým „zásadám spoločenského a štátneho
zriadenia Slovenskej republiky a jej právneho poriadku, na ktorých je potrebné bez
výhrady trvať“ (§ 36 ZMPS) . Rovnosť manželov v právach a povinnostiach sa pritom
má prejavovať vo všetkých aspektoch manželstva, vrátane tých majetkových.92
V zmysle uvedeného považujeme prvú podmienku za splnenú.
Druhá podmienka – zjavný rozpor s lex fori. Cudzia právna úprava v tomto
prípade výslovne ukladá mužovi takú povinnosť, ktorú žene neukladá. Zásah do
rovnováhy v postavení manželov je preto natoľko zreteľný, aby aj táto podmienka
bola splnená.

Haťapka v LYSINA, Peter, ĎURIŠ, Michal a HAŤAPKA, Miloš et al. Medzinárodné právo súkromné. op. cit. 2, s.
346. Analogické použitie § 38 ZMPS aj pre majetkové veci manželov spolu s odôvodnením preferuje Gregová
Širicová v CSACH, Kristián, GREGOVÁ ŠIRICOVÁ, Ľubica a JÚDOVA, Elena. Úvod do štúdia medzinárodného
práva súkromného a práva. op. cit. 2, s. 234. Pre porovnanie, predchodca ZMPS pre oblasť medzinárodného civilného
práva procesného – zákon č. 142/1950 Zb. o konaní v občianskych právnych veciach (občiansky súdny poriadok) – v
§ 612 ods. 1 o právomoci v manželských veciach neobsahuje konkretizačnú zátvorku podobnú tej v § 38 ods. 1 ZMPS,
pričom spojovacie kritérium majú obe normy rovnaké – štátne občianstvo. Pri absencii danej zátvorky preto podľa
starého predpisu nič nebránilo pod „manželské veci“ subsumovať aj tie majetkové. Prečo a s akým úmyslom sa
zákonodarca do § 38 ods. 1 ZMPS rozhodol zakomponovať aj predmetnú zátvorku spornej povahy neobjasňuje ani
dôvodová správa. Myslíme si, že ak by zákonodarca v novej úprave zamýšľal pristúpiť k zmene a vylúčiť manželské
majetkové veci z § 38 ZMPS, bol by na to upozornil v dôvodovej správe. Načrtnutá historická komparácia a neurčitý
postoj zákonodarcu k predmetnej problematike sú okrem argumentov Gregovej Širicovej ďalšími dôvodmi, prečo sa
prikláňam k jej záveru o analogickom použití § 38 ZMPS pre posudzovanie medzinárodnej právomoci v manželských
majetkových veciach.
86
S veľkou pravdepodobnosťou by bolo pred rozhodovaním o samotnom nároku najskôr nutné riešiť kolíznoprávne
predbežné otázky týkajúce sa formálnej a vecnej platnosti manželstva, jeho rozvodu a pod.
87
Ak by kolízna norma doviedla súd k aplikácii slovenského práva pre posúdenie nároku na mahr, potreba zaoberať
sa súladom s ordre public pochopiteľne nevznikne. Namiesto toho ale vyvstane nemenej zložitý problém: ako naložiť
s uplatneným nárokom, ktorý v slovenskom práve nemá hmotnoprávny ekvivalent? Tým sa zaoberá kolíznoprávna
transpozícia, resp. adaptácia. K tomu viac WURMNEST, Wolfgang. Die Mär von der mahr – Zur Qualifikation von
Ansprüchen aus Brautgabevereinbarungen. op. cit. 80, s. 555. f.
88
K nim všeobecne pozri pozri kap. 1.1 ad b).
89
Napr. Resolution (78) 37 on Equality of Spouses in Civil Law, Council of Europe, Committee of Ministers, adopted
on 27 September 1978.
90
Čl. 1 a § 18 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o rodine“).
91
Ústava Slovenskej republiky uverejnená v Zbierke zákonov pod č. 460/1992 Zb. (ďalej „Ústava SR“).
92
PAVELKOVÁ, Bronislava. Zákon o rodine. Bratislava : C.H. Beck, 2019, komentár k § 18.
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Tretia podmienka – zákaz abstraktnej kontroly, resp. kontrola aplikačného
výsledku. Posudzovanie tejto podmienky je najnáročnejšie a závisí od konkrétnych
okolností prípadu. Z dôvodu, že mahr môže plniť viacero funkcií, sa pre túto
podmienku nedá prijať paušálny záver. V Nemecku sa v tejto súvislosti sformovala
bohatá kazuistika o rozličných funkciách mahr-u, ktorá v konečnom dôsledku pomáha
zhodnotiť rozpor s ordre public. Vďaka spoločensko-hodnotovej blízkosti nám
v tomto ohľade judikatúra nemeckých súdov jednoznačne poslúži ako cenná pomôcka
pri konfrontácii s rozoberaným fenoménom na Slovensku. Tie zásadne odmietali
rozpor s ordre public vtedy, keď hlavný účel mahr-u spočíval vo finančnom
zabezpečení manželky na čas po rozvode a nepredstavoval iba protiplnenie za
pohlavné oddanie sa manželky.93 Finančné zabezpečenie manželky po rozvode je totiž
v našom prostredí zaistené prostredníctvom výživného94 a teda nie je javom cudzím.
Skrz ordre public sa ale pripúšťa korigovať neprimerane vysokú čiastku, ktorá sa má
zaplatiť.95 Porušenie princípu rovnosti manželov taktiež neodporuje verejnému
poriadku vtedy, keď manželka má ako mahr obdržať hodnotu porovnateľnú k takej,
ktorú by inak podľa lex fori získala v dôsledku vysporiadania spoločného majetku
manželov po zániku manželstva.96 Na druhej strane sa k neprijateľnosti aplikačného
výsledku lex causae treba prikláňať vtedy, ak mahr predstavuje jednu z podmienok
platnosti manželstva. Finančný nápor na manžela vyvolaný touto cestou nezodpovedá
slobode uzatvárať manželstvo.97 Pragmatickejší prístup pozorujeme v rozhodnutí
švédskeho súdu, ktorý neuznal rozpor s ordre public preto, lebo švédske právo takisto
kedysi poznalo mahr-u podobný raňajší dar.98 Takým prístupom by mahr odobril aj
slovenský súd, pretože aj u nás staršie rodinné právo poznalo porovnateľné
obvenenie.99 Uvedená argumentácia však na verejný poriadok štátu nazerá príliš
zjednodušene. Verejný poriadok predsa nie je statický a nemenný. Práve naopak,
prispôsobuje sa spoločenským zmenám a obmieňajúcim sa hodnotovým
predstavám.100 Nesúhlasíme preto s akceptovaním mahr-u iba kvôli tomu, „že to tak
podobne aj u nás kedysi bolo“.
Štvrtá podmienka – dostatočné spojenie s tuzemskom. Pre splnenie tejto
podmienky postačí, ak manželia majú v štáte konania obvyklý pobyt, značnú časť
majetku, vychovávajú tu svoje deti a pod.
Z uvedeného vyplýva, že neexistuje jednoduchá odpoveď na otázku súladu
mahr-u so slovenským verejným poriadkom. Konkrétne tretej podmienke aplikácie
výhradovej klauzuly musí súd venovať náležitú pozornosť, keďže od nej bude
najčastejšie závisieť jeho verdikt v tejto veci. Odmietnutie právnej úpravy lex causae

STÜRNER, Michael. Beck OGK BGB, EGBGB, Art. 6, mč. 353.
Pozri § 72 zákona o rodine.
95
STÜRNER, Michael. Beck OGK BGB, EGBGB, Art. 6, mč. 353.
96
SCHOLZ, Peter. Grundfälle zum IPR: Ordre public-Vorbehalt und islamisch geprägtes Recht – Teil 2 (Besonderer
Teil). In: Zeitschrift für das Juristische Studium. 3 (2010), s. 326.
97
STÜRNER, Michael. Beck OGK BGB, EGBGB, Art. 6, mč. 354.
98
MALMQVIST, Carl-Johan. Die Qualifikation der Brautgabe im schwedischen IPR. op. cit. 83, s. 193.
99
Pozri supra pozn. 78.
100
VOLTZ, Markus. Staudinger BGB, EGBGB, Art. 6, mč. 147.
93
94
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pre rozpor s verejným poriadkom so sebou každopádne prinesie neľahkú úlohu, a síce
výber spôsobu vyplnenia zanechanej medzery.101
b) Ostatné prípady. Jedným z ďalších príkladov na použitie výhradovej
klauzuly v manželských majetkových veciach by mohol byť, že slovenský súd by mal
aplikovať cudziu právnu úpravu osobitne venovanú majetkovému režimu manželov
rovnakého pohlavia.102 Ani v tomto prípade ale nie je na mieste zavrhnúť cudzie právo
len preto, že slovenské právo trvá na manželstve ako zväzku muža a ženy103. Tak ako
vo všetkých prípadoch, aj tu bude potrebné skúmať aplikačný výsledok cudzieho
práva.
Aktivácia ordre public by bola veľmi pravdepodobná, keby lex causae
priznával iba jednému z manželov (najčastejšie mužovi) výlučné spravovacie či
dispozičné právo so spoločným majetkom.104 Aplikačný výsledok spočívajúci v tom,
že jeden z manželov môže jednostranne so spoločnými hodnotami nakladať, zatiaľ čo
ten druhý je z toho úplne vylúčený, je evidentne nekompatibilný s princípom
rovnoprávnosti manželov. V tomto prípade však neuplatnenie cudzieho práva
vyvoláva otázky vyplnenia zanechanej medzery.105
Za zmienku stojí aj nedávna reforma autonómneho medzinárodného práva
súkromného v oblasti manželského majetkového práva v Dánsku z roku 2018.
Miestny zákonodarca sa uchýlil k špeciálnej úprave výhrady ordre public pre oblasť
manželského majetkového práva, čo podľa našich vedomostí nemá obdobu v žiadnom
inom národnom kolíznom práve európskych zemí. Dánsky predpis vylučuje použitie
takého cudzieho manželského majetkového práva, ktoré s manželmi zaobchádza
odlišne na základe pohlavia. Rovnako pristupuje k takej cudzej úprave, ktorá na
zavinený zánik manželstva viaže isté právne následky. Ako príklad pre druhý prípad
sa uvádza taká právna úprava, ktorá by ukladala jednému z manželov povinnosť
peňažného plnenia voči druhému manželovi, ak by k zániku manželstva viedla
napríklad nevera.106 V takejto situácii by použitie výhrady ordre public mohol

V prvom rade sa treba pýtať, či ide o áno/nie konflikt alebo kvantitatívny konflikt (k tomu kap. 1.1 ad c). Islamom
ovplyvnené právne poriadky rozvedeným ženám nielenže nepriznávajú takmer žiadne výživné, ale dokonca ani žiaden
podiel z manželského majetkového režimu. WURMNEST, Wolfgang. Die Mär von der mahr – Zur Qualifikation von
Ansprüchen aus Brautgabevereinbarungen. op. cit. 80, s. 542 f. Mahr preto pre ženy stelesňuje jediné relevantné
materiálne zabezpečenie po rozvode. Ak by jej súd vzal nárok na toto plnenie a zároveň by štatútom pre výživné bolo
to isté právo, ako pre mahr (t. j. právo nepriznávajúce rozvedeným ženám výživné), dostala by sa do stavu výraznej
materiálnej núdze. Je neprípustné, aby technika kolízneho práva viedla k takému výsledku, ku ktorému by nedošlo,
keby sa buď lex fori alebo lex causae uplatnili na celý právny vzťah vo svojej celistvosti. Je totiž dôležitým poslaním
kolízneho práva, aby sa jednotlivec len kvôli internacionalite právneho vzťahu nedostal do takej nepriazne, do ktorej
by sa nedostal v rýdzo vnútroštátnej konštelácii. LOOSCHELDERS, Dirk. Grundrechtliche Diskriminierungsverbote,
Pflichtteilsrechte und Testierfreiheit im internationalen Erbrecht. In: IPRax (2006), s. 464. Z týchto dôvodov je nutné
rozoberaný konflikt chápať ako kvantitatívny. Poskytnutie vyčerpávajúceho riešenia tohto konfliktu si ale zasluhuje
pozornosť v osobitnej stati.
102
LOOSCHELDERS, Dirk. Münchener Kommentar zum BGB, EuGüVO, mč. 115.
103
Čl. 41 ods. 1 Ústavy SR.
104
LOOSCHELDERS, Dirk. Münchener Kommentar zum BGB, EuGüVO, mč. 118.
105
Tu naviac ide o kvantitatívny konflikt. K tomu pozri 1.1 ad c).
106
RING, Gerhard. Das neue dänische IPR zum Ehegüterrecht. In: IPRax (2019), s. 351.
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zvažovať aj slovenský súd, pretože slovenské právo nepozná žiadnu občianskoprávnu
peňažnú sankciu postihujúcu manžela, ktorý sa zaslúžil o zánik manželstva.107
ZÁVER
Síce štát prostredníctvom kolíznych noriem pripúšťa posúdenie
súkromnoprávnych vzťahov svojimi súdmi podľa cudzieho práva, nepriznáva mu za
každých okolností neohraničené účinky. Vo výnimočných prípadoch si ponecháva
výsadu uprednostniť záujem na ochrane svojich hlavných spoločenských hodnôt
vtedy, keď ich ohrozí použitie rozhodného práva. Slúžia mu na to ochranné
mechanizmy v podobe imperatívnych noriem a výhrady verejného poriadku (ordre
public). Kvalitu imperatívnych noriem štát priznáva takým dôležitým ustanoveniam
svojho právneho poriadku, na ktorých aplikácii trvá bez ohľadu na to, akým právom
sa má spravovať predmetný právny vzťah. S pomocou výhrady ordre public na druhej
strane môže odmietnuť takú právnu úpravu lex causae, ktorej použitie by vážnym
spôsobom naštrbilo zásady spoločenského a štátneho zriadenia. Obe ochranné
mechanizmy sú ustálenou súčasťou národných i nadnárodných prameňov
medzinárodného práva súkromného a poskytujú štátu dostatočnú „výzbroj“ voči
nežiaducim javom sprevádzajúcim používanie cudzieho práva na vlastnom území.
Manželské majetkové právo s cudzím prvkom je jednou z mála oblastí, ktoré
v Slovenskej republike v plnom rozsahu podliehajú pôsobnosti ZMPS, s výnimkou
prednostných bilaterálnych medzinárodných zmlúv. To pre slovenské súdy znamená,
že v manželských majetkových veciach majú podľa ZMPS posudzovať svoju
medzinárodnú právomoc a tiež určovať rozhodné právo. Právny základ na aktivovanie
ochranných mechanizmov im aj pre tieto prípady poskytuje § 36 ZMPS. Zatiaľ čo
ZMPS cez § 36 zmocňuje súd na použitie výhrady ordre public, o možnosti
prípadného uplatnenia imperatívnych noriem v ňom zmienky nenájdeme. Keďže
tento inštitút požíva v teórii, judikatúre a medzinárodnej legislatívnej praxi dlhodobú
stabilitu, považujeme jeho absenciu v ZMPS za neúmyselnú zákonnú medzeru.
Právny základ pre použitie slovenských imperatívnych noriem preto navrhujeme
cestou extenzívneho výkladu vyvodzovať z § 36 ZMPS.
Potenciál uplatnenia ochranných mechanizmov v manželských majetkových
veciach príliš široký nie je. Odôvodňuje to skutočnosť, že druh ochraňovaného
záujmu v týchto právnych vzťahoch málokedy presahuje individuálnu rovinu, čím
potreba chrániť záujmy verejné spravidla nevzniká. V súvislosti s imperatívnymi
normami sme v slovenskom práve predsa našli niektoré ustanovenia, v ktorých
identifikujeme úmysel chrániť z väčšej časti verejný záujem. Sú nimi § 146 ods. 2
OZ, § 705a OZ a § 145 ods. 1 OZ. Ak to predmet konania dovolí, odporúčame
slovenským súdom tieto ustanovenia vykladať ako imperatívne normy.

107
Síce mimo manželského majetkového práva, no príčiny, ktoré viedli k rozvratu vzťahov medzi manželmi
zohľadňuje súd pri určovaní výšky príspevku na výživu na rozvedeného manžela podľa § 72 zákona o rodine. Aj tu
sa však zdôrazňuje, že príspevok nemá mať charakter sankčného výživného. BÁNOS, Róbert. Zákon o rodine.
Bratislava : Eurokodex, 2015, s. 236.
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Pri skúmaní možností odmietnutia cudzieho manželského majetkového práva
za pomoci výhradovej klauzuly sme pátrali predovšetkým v právnych poriadkoch
tých štátov, ktoré sú z veľkej časti dominované náboženstvom islamu. Práve jeho idey
o rodine sú veľakrát nezlučiteľné so súčasným chápaním tejto spoločensky citlivej
problematiky na európskom kontinente. Osobitnú pozornosť sme venovali inštitútu
mahr (veno nevesty) a jeho kompatibilite so slovenským verejným poriadkom pre
prípad uplatnenia nároku na jeho vydanie v tuzemsku. Keďže mahr môže plniť celý
rad rozličných funkcií, z ktorých nie všetky odporujú slovenskému ordre public, je
nevyhnutné použitie výhradovej klauzuly zvažovať od prípadu k prípadu, najmä so
zreteľom na podmienku nezlučiteľnosti aplikačného výsledku. Iný príklad na rozpor
s ordre public by mohla byť právna úprava eliminujúca jedného z manželov zo
spravovacích a dispozičných práv k spoločnému majetku. Okrem toho sa dá uvažovať
o odmietnutí takých ustanovení cudzieho práva, ktoré by ukladali jednému manželovi
povinnosť finančne odškodniť druhého manžela za zavinený zánik manželstva,
napríklad kvôli nevere.
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Riadenie pracovného stresu ako cesta k zdravým pracoviskám
Work stress management as a way to healthy workplaces
Mgr. Katarína Skolodová

Abstrakt
Pracovný stres priamo ovplyvňuje fyzické a duševné zdravie zamestnancov. Jeho
prítomnosť na pracovisku ovplyvňuje však aj celkovú kvalitu vykonanej práce.
V tomto príspevku sa pokúsime charakterizovať pracovný stres, faktory, ktoré ho
ovplyvňujú a zároveň aj jeho následky z pohľadu zamestnanca, zamestnávateľa
a spoločnosti. Cieľom príspevku je tiež poukázať na právnu úpravu pracovného stresu
ako jedného z aspektov politík ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci.
Kľúčové slová:
stres na pracovisku, duševné zdravie, zodpovednosť, prevencia
Abstract
Work stress directly affects the physical and mental health of employees. However,
its presence in the workplace also affects the overall quality of the work performed.
In this paper we will try to characterize work stress, the factors that influence it and
also its consequences from the point of view of employee, employer and company.
The paper also aims to point out the regulation of work-related stress as one of the
aspects of occupational safety and health policies.
Key words:
workplace stress, mental health, responsibility, prevention
ÚVOD1
Kvalita celkového zdravia zamestnancov tvorí jednu z hlavných priorít
v oblasti pracovného práva a tiež predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu
zdravia pri práci a verejné zdravie. Môžeme však pozorovať, že fyzickému zdraviu
zamestnancov je venovaná oveľa vyššia pozornosť ako duševnému. Duševné zdravie
je však rovnako dôležité pre celkovú kvalitu zdravia zamestnancov. Pracovný stres
má negatívny vplyv na duševné zdravie a v niektorých prípadoch aj na to fyzické.
1
Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia výskumného projektu APVV-16-0002 Duševné zdravie na pracovisku
a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca
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Zamestnanci, ktorí popri výkone svojej práce dlhodobo zažívajú stres, vykazujú oveľa
vyššiu mieru absencií, a to práve kvôli negatívnemu vplyvu pracovného stresu na ich
zdravotný stav.
Cieľom tohto príspevku je zdôrazniť význam pracovného stresu ako jedného
z najčastejších faktorov ovplyvňujúcich duševné zdravie zamestnancov. Zároveň si
priblížime aj jeho vnímanie z pohľadu medzinárodných zmlúv a európskeho práva.
V závere príspevku poukážeme na platnú a účinnú legislatívu na území Slovenskej
republiky a zároveň aj na nelegislatívne opatrenia prijímané v oblasti ochrany zdravia
pred stresom na pracovisku.
1

PRACOVNÝ STRES

Pojem stres prvýkrát zadefinoval v roku 1936 Hans Selye ako akúkoľvek
nešpecifickú reakciu ľudského tela na určitý dopyt po zmene. Podľa Selyeho, je stres
u jednotlivca prítomný počas celého obdobia, kedy je na neho kladená požiadavka na
zmenu. Odlišoval však okamžitú alebo akútnu reakciu od celkovej reakcie. Reakciu
na stres rozdelil do troch fáz. Prvou je poplachová reakcia, druhou fáza odporu
a treťou stav vyčerpania.
Selyeho teória bezpochyby platí aj na stres, ktorý sa vyskytuje v súvislosti
s prácou. Je však nevyhnutné poznamenať, že nie každý stres, ktorý sa u zamestnanca
objaví, môžeme identifikovať ako pracovný stres. Mnohokrát je stres, ktorý
zamestnanec pociťuje, spojený s jeho súkromným životom, resp. so situáciami, ktoré
prežíva mimo pracoviska. To však neznamená, že tento „súkromný stres“
neovplyvňuje výkon práce zamestnanca.
Stres na pracovisku pociťujú zamestnanci vtedy, keď požiadavky vyplývajúce
z pracovného prostredia, presahujú možnosti a schopnosti zamestnanca vyrovnať sa
s nimi. Môžeme teda povedať, že pracovný stres je negatívna reakcia ľudského
organizmu na nadmerné požiadavky vyplývajúce z výkonu práce. Aby sme teda mohli
stres identifikovať ako pracovný stres, je nevyhnutné, aby priamo alebo nepriamo
súvisel s výkonom práce. O priamu súvislosť medzi výkonom práce a stresom ide
najmä vtedy, ak stres, ktorý zamestnanec pociťuje, vzniká pri plnení pracovných úloh.
O nepriamej súvislosti hovoríme vtedy, ak stres u zamestnanca vzniká na pracovisku,
avšak pôvodcom stresu je pracovné prostredie, nie výkon práce. Takýto stres vzniká
najčastejšie v súvislosti s pracovným kolektívom alebo inými pracovnými
podmienkami.
1.1

Faktory ovplyvňujúce úroveň pracovného stresu

Identifikácia faktorov, ktoré spôsobujú zvýšenú úroveň pracovného stresu, je
veľmi náročná. Môžeme povedať, že je dokonca nemožné generálne identifikovať
faktory spôsobujúce stres u zamestnancov. Existencia a vplyv faktorov sa líši podľa
toho, aké pracovné prostredie posudzujeme. Je zrejmé, že stresové faktory budú
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odlišné u zamestnanca, ktorý pracuje v priamom styku s klientmi ako u zamestnanca,
ktorého práca nezahŕňa styk s klientmi alebo zákazníkmi.
Avšak aj napriek zložitosti celej problematiky, je možné aspoň všeobecne
identifikovať najčastejšie faktory, ktoré sa na pracovisku vyskytujú a sú spôsobilé
zvyšovať úroveň stresu u zamestnancov.
Medzi faktory, na ktoré má priamy vplyv zamestnávateľ alebo vedúci
zamestnanci, patrí najmä nadmerné pracovné zaťaženie, nedostatočná doba na
splnenie zadaných úloh, obava o stratu zamestnania, striktné pracovné plány,
nepravidelná a nepredvídateľná pracovná doba (nadčasy), chabé medziľudské vzťahy
na pracovisku, nedostatok participácie zamestnancov na prijímaných rozhodnutiach
zamestnávateľa, nedostatočný prístup zamestnancov k dosahovaniu kariérneho rastu.
Nezanedbateľným faktorom, ktorý je potrebné vziať do úvahy pri zisťovaní
úrovne stresu u zamestnancov je aj veľkosť pracoviska. Na pracoviskách, kde pracuje
menej ako 50 zamestnancov je úroveň stresu približne o polovicu nižšia ako na
veľkých pracoviskách, kde pracuje viac ako 250 zamestnancov.2
K významným faktorom, ktoré majú vplyv na úroveň stresu u zamestnancov
patrí aj pohlavie a vek. Podľa výsledkov štúdie uskutočnenej na území Veľkej
Británie v roku 2018 a 2019, vykazujú ženy štatisticky vyššiu úroveň stresu
v porovnaní s mužmi. Výsledky tejto štúdie tiež poukazujú na skutočnosť, že stresom,
depresiami a úzkosťou trpia najviac ženy vo veku od 25 do 44 rokov a muži vo veku
od 25 do 54 rokov.3
1.2

Následky stresu na pracovisku

Výsledky štúdií preukazujú, že krátkodobý stres u zamestnancov môže
spôsobiť problémy so spánkom, prudké zmeny nálad, bolesti hlavy a žalúdočné
nevoľnosti. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že nejde o závažné následky, ktoré by
mohli vážnym spôsobom ohroziť zdravie zamestnanca, najmä ak ide o krátkodobé
alebo ojedinelé prípady.
Stres, ktorý zamestnanci pociťujú dlhodobejšie, môže byť pôvodcom
závažných zdravotných problémov. Jeho vplyv sa u zamestnancov prejavuje vo tak
vo sfére fyzického zdravia, ako aj toho duševného. Následky stresu sa na fyzickom
zdraví zamestnancov prejavujú najčastejšie vo forme bolesti chrbtice, závažnejších
problémov s trávením alebo žalúdočných vredov, autoimunitných ochorení,
oslabením celkovej imunity organizmu, kardiovaskulárnych ochorení, vysokého
krvného tlaku a iných problémov. Stres a jeho následky sa na duševnom zdraví
zamestnancov prejavuje najčastejšie vo forme úzkosti, depresie, problémov so
spánkom, ktoré v najhorších prípadoch dospejú až do štádia chronickej insomnie.
Najhorším následkom, ktorý môže stres u zamestnancov spôsobiť je však pokus
2
3
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o samovraždu. Zamestnanci však nepociťujú následky stresu na pracovisku výhradne
na svojom fyzickom alebo psychickom zdraví, ale môžu sa prejaviť aj vo finančnej
sfére zamestnanca. O takúto situáciu pôjde najmä v prípade, ak bude zamestnanec
určitým spôsobom neschopný vykonávať svoju prácu, a to najmä z dôvodu
práceneschopnosti alebo v horšom prípade, ak o svoju prácu príde. Finančná stránka
života zamestnanca môže byť tiež negatívne ovplyvnená zvýšenými nákladmi na
zdravotnú starostlivosť, ktorú zamestnanec nevyhnutne potrebuje.
Štúdie vykonávané na území Veľkej Británie v roku 2018 a 2019 preukázali,
že až 602 000 zamestnancov trpí stresom súvisiacim s prácou, úzkosťami alebo
depresiami. Výskum sa zameral aj na zisťovanie dôvodov stresu, úzkosti a depresií
a výsledky ukázali, že v 44 % prípadov je dôvodom pracovné preťaženie, v 14 %
nedostatočná podpora, v 13 % násilie, vyhrážanie alebo šikanovanie, v 8 % zmeny
v práci a v 21 % prípadov sú iné dôvody.4
Následky stresu však nepociťujú len zamestnanci. Priamo alebo nepriamo sa
stres dotýka aj ich rodinných príslušníkov, a to najmä prenášaním konfliktov a stavu
celkovej nepohody do súkromného a rodinného života zamestnancov. Môžeme teda
povedať, že medzi úrovňou stresu na pracovisku a stavom súkromného a rodinného
života existuje vzťah nepriamej úmernosti. Ak je teda zamestnanec vystavený stresu
na svojom pracovisku, ktorý následne negatívne ovplyvní jeho súkromný život, nemá
v podstate k dispozícií priestor, v rámci ktorého by mohol relaxovať a využiť ho na
dostatočnú a kvalitnú regeneráciu fyzického a psychického zdravia po vykonanej
práci.
V neposlednom rade sa následky stresu na pracovisku prejavujú aj
u zamestnávateľa. Ten ich však pociťuje najmä v ekonomickej rovine, a to najmä
z dôvodu zníženej produktivity svojich zamestnancov, ktorá vedie k znižovaniu zisku.
Zároveň však zamestnávateľ vníma následky stresu na pracovisku aj skrz zvýšených
nákladov, ktoré je povinný vynaložiť na základe ustanovení zákona č. 462/2003 Z. z.
o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, a to v prípade, ak úroveň stresu u zamestnanca
dosiahne hranicu, kedy sa negatívne prejaví na zdraví a zamestnanec sa z toho dôvodu
stane dočasne neschopným vykonávať svoju prácu.
Podľa výsledkov štúdie vo Veľkej Británii až 12,8 milióna pracovných dní
zamestnanci nepracovali z dôvodu, že trpeli stresom, úzkosťou alebo depresiou.5 Táto
štúdia tiež poukazuje na skutočnosť, že až v 44 % chorôb, ktorými zamestnanci trpeli,
boli pôvodcami stres, úzkosť a depresie a tieto zároveň stáli až za 54 % dní, kedy
zamestnanci nemohli vykonávať svoju prácu. Dlhodobé vystavenie zamestnancov
stresu na pracovisku ich v mnohým prípadoch v záujme zachovania zdravia privedie
k rozhodnutiu odísť na predčasný starobný dôchodok. Je teda evidentné, že následky
pracovného stresu pociťujú aj štáty, a to najmä v ekonomickej rovine.
4
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2

PRÁVNA ÚPRAVA STRESU NA PRACOVISKU

Pojem pracovný stres alebo stres na pracovisku sa objavuje najčastejšie
v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci. Vzhľadom na skutočnosť,
že je veľmi zložité právne upraviť povinnosti a práva súvisiace so stresom na
pracovisku, má právna úprava najčastejšie charakter všeobecných povinností.
Konkrétne opatrenia a riešenia na zabezpečenie ochrany zamestnancov pred stresom
na pracovisku nájdeme najmä vo forme odporúčaní, stratégií a politík.
2.1

Medzinárodná právna úprava

Základné hodnoty týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú
vyjadrené v dokumente Medzinárodnej organizácie práce z roku 1919 v troch
základných princípoch:
 práca má byť vykonávaná v bezpečnom a zdravom pracovnom prostredí
 pracovné podmienky by mali byť v súlade s blahom zamestnancov a ich
ľudskou dôstojnosťou
 práca by mala poskytovať skutočné možnosti dosiahnuť osobné ciele, umožniť
priestor na sebarealizáciu a zároveň na službu spoločnosti.6
Medzinárodná organizácia práce v rámci svojej dlhoročnej činnosti
vypracovala množstvo dokumentov, ktorých cieľom je úprava pracovných
podmienok so zreteľom na ochranu fyzického a psychického zdravia zamestnancov.
Vzhľadom na široký diapazón dohovorov a odporúčaní, poukážeme v tomto
príspevku na tie najvýznamnejšie z pohľadu duševného zdravia zamestnancov,
ktorými je Slovenská republika viazaná.
Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o bezpečnosti a zdraví pri práci
a o pracovnom prostredí z roku 1981 tvorí základný rámec politík zameraných na
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. V dohovore je vyjadrená požiadavka, aby
prijímané a uplatňované politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, mali na
zreteli ochranu fyzického a duševného zdravia zamestnancov. V tomto smere zároveň
dohovor zdôrazňuje, že pracovný čas, organizáciu a rozvrh práce je nevyhnutné
prispôsobiť fyzickým a psychickým schopnostiam zamestnancov.
Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o zdravotných službách pri práci
z 1985. Nosnou myšlienkou tohto dohovoru je najmä zdôraznenie úlohy zdravia pri
vykonávaní práce. V tejto súvislosti dohovor poukazuje na významnú úlohu
zamestnávateľov a zástupcov zamestnancov pri kreovaní politík týkajúcich sa
bezpečného a zdraviu nezávadného pracovného prostredia. Dohovor zároveň
obsahuje požiadavku na vytvorenie takého pracovného prostredia a pracovných
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podmienok, ktoré budú prispôsobené pracovným schopnostiam zamestnancov
a zároveň budú chrániť ich fyzické a psychické zdravie.
Ďalším významným dokumentom je Dohovor Medzinárodnej organizácie
práce o podpornom rámci pre bezpečnosť a zdravie pri práci z roku 2006. Hlavnou
myšlienkou tohto dohovoru je stanovenie požiadaviek na funkčné a užitočné štátne
orgány a iné zainteresované osoby, ktoré pôsobia v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci. Dohovor zároveň apeluje na podporu a rozvoj politík zameraných
na preventívne opatrenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
2.2

Právna úprava na úrovni Európskej únie

Základným dokumentom, ktorý sa zaoberá ochranou zdravia zamestnancov na
úrovni Európskej únie je Smernica Rady z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na
podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci (ďalej ako
„smernica 89/391/EHS“).
Článok 6 ods. 1 smernice 89/391/EHS ustanovuje pre zamestnávateľov
všeobecnú povinnosť zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov pri práci po
všetkých stránkach. Vzhľadom na formuláciu citovaného ustanovenia je zrejmé, že
povinnosť zamestnávateľov zahŕňa aj starostlivosť o duševné zdravie zamestnancov,
ktoré stres bezprostredne ohrozuje.
Smernica Rady z 29. mája 1990 o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť
a ochranu zdravia pri práci so zobrazovacími jednotkami (piata samostatná smernica
v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (ďalej ako „smernica 90/270/EHS“)
ustanovuje v článku 3 ods. 1 zamestnávateľom povinnosť vykonávať analýzu
pracovných stanovíšť s cieľom vyhodnotiť podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia,
ktoré spôsobujú ich pracovníkom, najmä z hľadiska možných rizík pre zrak, fyzické
problémy a problémy spôsobené fyzickým stresom. Smernica 90/270/EHS zároveň
kladie požiadavku, aby zamestnávatelia informovali zamestnancov alebo ich
zástupcov o akýchkoľvek opatreniach prijímaných na základe tejto smernice, ktoré sa
týkajú bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej ako „EUOSHA“), ako aj Európska komisia sa niekoľko rokov zaoberá duševným zdravím
zamestnancov.
Jedným z najaktuálnejších a najkomplexnejších dokumentov na úrovni
Európskej únie je Strategický rámec EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri
práci na obdobie 2014-2020 (ďalej ako „strategický rámec EÚ“), ktorý priamo vo
svojom texte zdôrazňuje, že pracovný stres je eskalujúcim problémom na území celej
Európskej únie.7 Strategický rámec vychádza zo zistení Druhého Európskeho
Pozri bližšie Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru
a Výboru regiónov o strategickom rámci EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie rokov 2014
– 2020 z 6.6.2014
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prieskumu podnikov v kontexte nových a vznikajúcich rizík (ESENER-2), výsledky
ktorého preukázali, že pracovný stres prispieva k zvyšovaniu absentérstva, má
negatívny vplyv na produktivitu zamestnancov a zároveň má na svedomí takmer
polovicu stratených pracovných dní ročne. Uznesenie Európskeho parlamentu z 25.
novembra 2015 k strategickému rámcu EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti
pri práci na obdobie 2014 – 2020 (2015/2107(INI)) obsahuje okrem iného výzvu pre
Európsku komisiu a členské štáty na vypracovanie a vykonávanie programov na
systematické monitorovanie, riadenie a podporu pracovníkov postihnutých
psychosociálnymi rizikami, vrátane stresu, depresie a syndrómu vyhorenia. Cieľom
tejto výzvy má byť najmä vypracovanie účinných odporúčaní a usmernení
zameraných na boj s týmito rizikami. Európsky parlament zároveň v tejto súvislosti
zdôrazňuje, že psychosociálne riziká a pracovný stres sú štrukturálnymi problémami,
ktoré súvisia s organizáciou práce a ktoré je možné zvolením správnych a účinných,
najmä preventívnych stratégií riadiť a predchádzať ich vzniku.
Významným dokumentom v oblasti ochrany zamestnancov pred stresom je aj
Rámcová dohoda o akciách proti pracovnému stresu, ktorú sociálni partneri
(UNICE/UAPME, CEEP a ETUC) uzavreli 8. októbra 2004. Táto dohoda má dva
ciele. Prvým je zvýšenie povedomia a chápania pracovného stresu tak zo strany
zamestnávateľov, ako aj zo strany zamestnancov a ich zástupcov. Druhým cieľom je
upriamenie pozornosti na príznaky, ktoré môžu byť predzvesťou príčin pracovného
stresu. Rámcová dohoda demonštratívnym výpočtom poukazuje na najčastejšie
faktory, ktoré môžu byť pôvodcami pracovného stresu. Ide najmä o organizáciu práce
a pracovné postupy, pracovné podmienky a prostredie, komunikáciu a subjektívne
faktory. V prípade, ak zamestnávateľ zistí existenciu pracovného stresu na pracovisku
a jeho pôvod, je povinný vykonať opatrenia na jeho prevenciu, elimináciu alebo
redukciu. O prijímaných opatreniach zamestnávateľ rozhoduje za účasti
zamestnancov alebo zástupcov zamestnancov.
2.3

Právna úprava v Slovenskej republike

Základný rámec ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci upravuje Ústava
Slovenskej republiky v čl. 36, ktorý hovorí, že zamestnanci majú právo na spravodlivé
a uspokojivé pracovné podmienky. Podľa tohto článku, zákon zamestnancom
zabezpečuje okrem iného aj ochranu bezpečnosti a zdravia pri práci.
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej ako „Zákonník práce“)
zaradzuje medzi základné zásady v čl. 3 aj právo zamestnancov na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zákonník práce spomína ochranu bezpečnosti
a zdravia pri práci na mnohých miestach. Najväčší dôraz na ochranu zdravia však
kladie v šiestej časti, ktorá pojednáva o ochrane práce. Zákonník práce v ust. § 146
ods. 2 charakterizuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ako stav pracovných
podmienok, ktoré vylučujú alebo minimalizujú pôsobenie nebezpečných a škodlivých
činiteľov pracovného procesu a pracovného prostredia na zdravie zamestnancov. Aj
napriek tomu, že zákonodarca kladie veľký dôraz na ochranu bezpečnosti a zdravia
pri práci, len márne by sme v texte Zákonníka práce hľadali ustanovenie, v ktorom by
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priamo odkazoval aj na osobitnú ochranu duševného zdravia. Samozrejme, táto
skutočnosť nenaznačuje, že zamestnávateľ nemá povinnosť chrániť aj duševné
zdravie zamestnancov.
V zmysle ust. 147 ods. 1 Zákonníka práce, je zamestnávateľ povinný sústavne
zisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci a na ten účel
vykonávať potrebné opatrenia vrátane zabezpečovania prevencie, potrebných
prostriedkov a vhodného systému na riadenie ochrany práce. V tejto súvislosti
odkazuje Zákonník práce na osobitný zákon, ktorým je zákon č. 124/2006 Z. z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej ako „ zákon o BOZP“).
Explicitne vyjadrenie starostlivosti o duševné zdravie má svoj vlastný priestor
v zákone o BOZP. Ustanovenie § 6 ods. 1 písm. e) zákona o BOZP ustanovuje
zamestnávateľovi povinnosť zabezpečiť, aby aj faktory ovplyvňujúce psychickú
pracovnú záťaž neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov.
Zákon o BOZP v ust. § 6 ods. 1 písm. c) ustanovuje povinnosť pre
zamestnávateľa, ktorá spočíva v zisťovaní nebezpečenstva a ohrozenia, posúdenia
rizika a vypracovania písomného dokumentu o posúdení rizika pri všetkých
činnostiach vykonávaných zamestnancami.
V tejto súvislosti je nevyhnutné
spomenúť aj zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý ustanovuje povinnosti týkajúce sa
posudzovania zdravotného rizika a zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na výkon
práce.
Významným dokumentov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na
území Slovenskej republiky je aj Stratégia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
v Slovenskej republike na roky 2016 až 2020 a program jej realizácie, ktorá bola
prijatá Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 468/2016 z 12. októbra 2016 (ďalej
ako „stratégia BOZP“). Stratégia BOZP v prvej časti hodnotí aktuálny stav
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Upozorňuje na niekoľko zásadných
problémov, medzi ktoré patrí príliš formálny prístup k politikám bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci, nedostatočná znalosť legislatívy týkajúcej sa tejto oblasti,
ako aj nefungujúce motivačné faktory, ktoré by mohli mať priaznivý vplyv na rozvoj
pracovného prostredia a pracovných podmienok. V súvislosti s ochranou duševného
zdravia, považujeme za zvlášť prínosné, že stratégia BOZP zaradila medzi svoje
hlavné priority aj znižovanie stresu na pracoviskách, a to najmä prostredníctvom
preventívnych opatrení. Cieľom znižovania stresu na pracoviskách je znižovanie jeho
nepriaznivých vplyvov na zdravie zamestnancov.8
Inšpektori bezpečnosti práce Integrovaného odborového zväzu vypracovali
Správu o činnosti odborovej kontroly nad stavom BOZP za rok 2018 (ďalej ako
Stratégia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike na roky 2016 až 2020 a program jej
realizácie
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„správa IOZ o BOZP za rok 2018“), ktorá slúžila ako podklad pre vypracovanie
stanoviska Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky k Správe
o celkovom stave BOZP v Slovenskej republike za rok 2018, ktorú prerokovala vláda
SR. Správa IOZ o BOZP za rok 2018 však neobsahuje ani len zmienku o tom, že by
bolo predmetom kontroly činnosti odborov zisťovanie prítomnosti a úrovne stresu na
pracoviskách. Vzhľadom na to, že ide o jeden z podkladových materiálov, na základe
ktorých sa má vyhodnotiť naplnenie cieľov a dodržiavanie priorít stratégie BOZP,
považujeme absenciu akejkoľvek zmienky o pracovnom strese na pracovisku za
závažný nedostatok. Inšpektori bezpečnosti práce Integrovaného odborového zväzu
vypracovali aj Správu o činnosti odborovej kontroly nad stavom BOZP za rok 2019,
v ktorej tiež absentuje akákoľvek zmienka o pracovnom strese na pracovisku.
Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky vypracovala Správu
o činnosti odborovej kontroly nad BOZP za rok 2018, ktorej cieľom je zhodnotenie
stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V tejto správe môžeme nájsť aspoň
čiastočne zmienku o pracovnom strese, a to konkrétne v dvoch súvislostiach.
Pracovný stres je v tejto správe označený ako jedna z najčastejších príčin závažných
úrazov. Druhý krát sa pojem pracovný stres objavuje v časti pojednávajúcej o riadení
sťažností v oblasti BOZP, kde je práca vykonávaná pod pracovným stresom jedným
z dôvodov podávania sťažnosti.
Činnosť Konfederácie odborových zväzov má nezastupiteľné miesto aj pri
príprave legislatívnych návrhov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Vzhľadom na to, že pracovný stres ohrozuje duševné a fyzické zdravie zamestnancov,
považujeme za nevyhnutné, aby sa Konfederácia odborových zväzov viac zaujímala
a poukazovala na pracovný stres ako na závažný nedostatok, ktorý je potrebné
odstrániť na úrovni legislatívy, ale aj priamo na pracoviskách.
3

PREVENCIA A JEJ VÝZNAM

V súvislosti v bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci Európska únia
pravidelne poukazuje na neoceniteľný význam prevencie a vyzýva členské štáty aby
zvýšili investície do politík, ktoré sú zamerané na predchádzanie rizík. Obsahom
týchto politík by mali byť nielen cielené a konkrétne preventívne opatrenia, ale
zároveň aj informácie o význame a pozitívnom dopade uplatňovania a aplikácie
preventívnych opatrení.
Rámcová dohoda o akciách proti pracovnému stresu považuje prevenciu
neoddeliteľnú súčasť politík zameraných na ochranu zamestnancov pred stresom na
pracovisku. Poukazuje zároveň na rôznorodosť možných prijímaných opatrení, ktoré
môžu mať kolektívny, individuálny alebo obojaký charakter.
Rovnako aj Medzinárodná organizácia práce hodnotí preventívne opatrenia ako
najvhodnejší prostriedok na elimináciu pracovné stresu a následkov s ním spojených.
V tejto súvislosti vytvorila aj dokument, ktorý obsahuje praktické rady zamerané na
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prevenciu stresu na pracovisku. 9 V tomto dokumente upozorňuje na niekoľko
základných bodov, ktoré nevyhnutné vziať do úvahy. Prvým z nich je nevyhnutná
spolupráca so zamestnancami a zástupcami zamestnancov, za účelom zistenia rizík
a faktorov, ktoré sa na pracovisku vyskytujú najčastejšie.10
V súčasnosti majú zamestnávatelia široký diapazón vzorov, programov,
stratégií a iných dokumentov, ktoré môžu využiť v procese riadenia pracovné stresu.
Zároveň je však potrebné aby aj zákonodarca našiel efektívny spôsob, ktorým by
motivoval zamestnávateľov k tomu, aby mali záujem na udržaní svojich
zamestnancov v dobrej fyzickej a psychickej kondícií. Aktuálna právna úprava síce
obsahuje ustanovuje určité povinnosti, avšak ich praktický význam a prospech je
nedostatočný.
ZÁVER
Pracovný stres, jeho riadenie, prevencia a eliminácia je predmetom záujmu
Medzinárodnej organizácie práce, ale aj Európskej únie. Obe využívajú jednak
legislatívnu (záväznú) formu a zároveň aj formu rôznych stratégií, odporúčaní
a programov, s cieľom zvyšovať povedomie štátov o neoceniteľnom význame
kvalitného duševného zdravia, ktoré pracovný stres ohrozuje.
V podmienkach Slovenskej republiky je však pracovnému stresu venovaná
malá pozornosť. Aj napriek tomu, že viaceré zákony zaväzujú zamestnávateľov starať
sa o zdravie zamestnancov, sa pracovný stres ocitá stále na okraji a nie je mu
venovaná náležitá pozornosť. Na základe analýzy dokumentov, ktoré sú uvedené
v príspevku, sa domnievame, že jedným z najvýznamnejších dôvodov podceňovania
významu pracovného stresu je skutočnosť, že pracovný stres je vnímaný len ako
čiastočný dôvod iných, „vážnejších“ problémov. Táto skutočnosť má priamy súvis aj
s celkovým podceňovaním preventívnych opatrení, ktoré sú najvhodnejším
a najefektívnejším nástrojom na zlepšenie stavu ochrany bezpečnosti a zdravia pri
práci.
V súčasnosti je nevyhnutné venovať väčšiu pozornosť pracovnému stresu, a to
tak zo strany zákonodarcu, zamestnávateľov, odborov, ako aj zo strany širokej
verejnosti. Je však zároveň nevyhnutné ho chápať nielen ako príčinu iných
zdravotných problémov, ale aj ako samostatný problém, ktorý spôsobujú určité
faktory nachádzajúce sa na pracovisku.

Stress prevention at work checkpoints: Practical improvments for stress prevention in the workplace. Geneva,
International Labour Office, 2012. ISBN 978-92-2-125638-0
10
Medzinárodná organizácia práce považuje za najvhodnejší prostriedok na identifikáciu faktorov vplývajúcich na
úroveň pracovného stresu dotazník, v ktorom budú otázky zamerané jednak na zistenie faktorov, ale zároveň aj na
zistenie najvhodnejších zmien. Takto získané informácie môže zamestnávateľ považovať za objektívne a na základe
nich vytvoriť vhodný plán na riadenie a odstránenie rizík
9
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Objektívna zodpovednosť pri správnych deliktoch podľa
zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice
z pohľadu aplikačnej praxe
Strict liability in connection with administrative offences
under the Act on the use of the electronic cash register in the
view of application practice
JUDr. Anna Stanová

Abstrakt
Príspevok je venovaný uplatňovaniu objektívnej zodpovednosti pri sankcionovaní
správnych deliktov podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej
registračnej pokladnice, rozsahu dokazovania a absencii liberačných dôvodov, ktoré
je možné pozorovať v oblasti aplikácie príslušných noriem orgánmi aplikácie práva.
Kľúčové slová:
Objektívna zodpovednosť, správny delikt, podnikateľ, registračná pokladnica,
sankcia, liberácia
Abstract
This contribution deals with an application of the strict liability in sanctioning of
administrative offences under Act No. 289/2008 Coll. on the use of the electronic cash
register, with the extent of the taking of evidence and absence of grounds for
exemption from liability, which can be observed in application of relevant provisions
performed by law implementing authorities.
Key words:
strict liability, administrative offence, entrepreneur, cash register, sanction, exemption
from liability
ÚVOD
V slovenskom právnom poriadku sa v oblasti administratívneho trestania
uplatňuje tzv. objektívna zodpovednosť podnikajúcich osôb, ktorá býva len zriedkavo
zmiernená zákonom vymedzenými liberačnými dôvodmi. Tak je tomu aj v prípade
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právnych noriem, ktoré sú zahrnuté v zákone č. 289/2008 Z. z. o používaní
elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej
národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave
územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.
289/2008 Z. z.“). Zákon č. 289/2008 Z. z. zakotvuje jednotlivé skutkové podstaty
porušenia povinností, ktoré sa označujú ako správne delikty v ustanoveniach § 16a.
Otázkou zostáva, či sa v prípade týchto deliktov jedná o správne delikty alebo
o daňové delikty1, keďže kontrolu dodržiavania ustanovení tohto zákona vykonávajú
orgány finančnej správy (ktorými sú Finančné riaditeľstvo, daňové úrady, colné úrady
a Kriminálny úrad finančnej správy), pokuty za predmetné správne delikty sú
oprávnené ukladať daňové úrady a colné úrady, pričom na konanie o správnych
deliktoch sa subsidiárne vzťahuje daňový poriadok. Prikláňame sa k názoru, že tieto
delikty možno bližšie špecifikovať ako daňové delikty.
V súvislosti s aplikáciou objektívnej zodpovednosti pri správnych deliktoch
prof. Košičiarová už v minulosti konštatovala, že na Slovensku vykonávatelia
verejnej správy aplikujú zákony, ktoré nedostatočným spôsobom odpovedajú na
otázku, akým spôsobom majú postupovať pri vyvodzovaní zodpovednosti za správne
delikty, pričom takáto legislatívna situácia nie je zlučiteľná s čl. 2 ods. 2 Ústavy
Slovenskej republiky, podľa ktorého štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy,
v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon, a ani s čl. 1 ods. 1,
podľa ktorej Slovenská republika je právny štát, pričom táto situácia vedie k
nezákonnosti rozhodovania vo verejnej správe a neprimerane presúva bremeno
právnej ochrany osôb na súdy. Podľa jej názoru je predmetný stav zapríčinený
nevyváženosťou miery úpravy pravidiel týkajúcich sa prejednávania a postihu
jednotlivých kategórií správnych deliktov.2 S týmto názorom sa plne stotožňujeme,
a je ho možné prezentovať aj na nižšie uvedených príkladoch z praxe colných úradov
pri ukladaní sankcií za správne delikty podľa § 16a zákona č. 289/2008 Z. z., pričom
do budúcnosti bude zaujímavé sledovať, ako sa k obdobným prípadom (z pohľadu
aplikácie objektívne zodpovednosti) postaví rozhodovacia prax súdov.
Máme za to, že úprava zodpovednosti za správne delikty podnikajúcich
fyzických osôb a právnických osôb je aj v súčasnosti nedostatočná. Chýba regulácia
podmienok zodpovednosti za tieto kategórie správnych deliktov. Zákony
(nevynímajúc ani zákon č. 289/2008 Z. z.) ustanovujú len skutkové podstaty
správnych deliktov, sankcie, kritériá pre určenie ich druhu a výšky, lehoty pre zánik
zodpovednosti. V mnohých prípadoch sa preto stáva, že uplatňovanie objektívnej
zodpovednosti je nespravodlivým elementom pri ukladaní sankcie. „V týchto
prípadoch treba podľa zástancov myšlienky objektívnej zodpovednosti postaviť
záujmy spoločnosti nad záujmy jednotlivca.“3

Bližšie pozri BABČÁK, V. Daňové právo na Slovensku a v EÚ. Bratislava: EPOS, 2019. 771 s.
KOŠIČIAROVÁ, S. Potrebuje Slovenská republika zákon o zodpovednosti za správne delikty?. In: Správní právo.
ISSN 0139-6005. Roč. 50, 2017, č.7-8, 447-456.
3
FÁBRY, B. – KASINEC, R. – TURČAN, M. Teória práva. Bratislava: Wolters Kluwer SR. 2019. 250 s.
1
2
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Z hľadiska teórie, správne delikty (vrátane daňových deliktov) právnických
osôb a podnikajúcich fyzických osôb sú pritom špeciálnou kategóriou správnych
deliktov. Fyzické osoby ako podnikatelia sú postavené na rovnakú úroveň
s právnickými osobami a sú postihované rovnakým spôsobom ako právnické osoby.
Obe právne kategórie subjektov musia dodržiavať rovnaké zákonné povinnosti.
Týkajú sa predovšetkým vykonávania rôznych kvalifikovaných, odborných činností
v rámci podnikania. Rozsah a povaha činnosti týchto osôb v mnohých prípadoch so
sebou nesú zvýšenú možnosť ohrozenia verejného záujmu. Tým zákonodarca
odôvodňuje spoločný právny režim postihu za ich protiprávne a spoločensky škodlivé
správanie. Tak je tomu aj v prípade správnych deliktov zakotvených v § 16a zákona
č. 289/2008 Z. z., ktoré postihujú v rovnakej miere (čo do výšky sankcie) bez rozdielu,
či sa jedná o podnikajúcu fyzickú osobu alebo právnickú osobu. Pre vznik
zodpovednosti za dopustenie sa týchto správnych deliktov sa nevyžaduje zavinenie.
Jedná sa teda o tzv. absolútnu objektívnu zodpovednosť bez ohľadu na zavinenie.
U právnickej osoby by bolo zároveň ťažké preukazovať podiel jednotlivcov na
jednanie právnickej osoby ako celku. Vždy je potrebné skúmať, či v súvislosti
s určitou činnosťou došlo k porušeniu určitej povinnosti stanovenej právnymi
predpismi alebo rozhodnutím vydaným na ich základe. Zákonná úprava by však
mohla stanoviť výnimku určením tzv. liberačných dôvodov, pri ktorých existencii by
sa mohol podnikateľ zodpovednosti za správny delikt zbaviť.
1

OBJEKTÍVNA ZODPOVEDNOSŤ

V bežnom živote s pojmom zodpovednosť spájame určitú psychickú záťaž
spočívajúcu v tom, že nesieme následky za svoje konanie (resp. nekonanie). Od toho,
kto je za niečo zodpovedný očakávame, že keď nastanú komplikácie týkajúce sa
predmetu jeho zodpovednosti, on bude ten, kto im bude čeliť. V oblasti práva je tento
pojem užší a stretávame sa s dvoma koncepciami právnej zodpovednosti. Podľa prvej
koncepcie právna zodpovednosť môže nastať už vtedy, keď niekomu vzniká určitá
povinnosť. Druhá koncepcia sa zakladá na predpoklade, že právna zodpovednosť
nastupuje až v momente, keď dôjde k porušeniu právnej normy. Ten, kto normu
porušil, má povinnosť niesť následky tohto porušenia, ktoré spočívajú v strpení určitej
sankcie.
„Právna zodpovednosť, nech je akéhokoľvek druhu a právneho zakotvenia, je
vždy spojená s plnením, resp. neplnením povinnosti subjektmi právnych vzťahov.
Zodpovednosť je právnou kategóriou vyplývajúcou z neplnenia povinností a uložená
sankcia je dôsledkom uplatnenia tejto zodpovednosti“.4
„Hlavným účelom právnej zodpovednosti je zabezpečiť dodržiavanie platného
práva, a teda zabezpečiť jeho efektivitu v právnych vzťahoch. Uplatňovanie
zodpovednosti za protiprávne konanie alebo protiprávny stav pôsobí ako garancia
regulatívnej funkcie právneho systému. Inštitút právnej zodpovednosti je teda

4

BABČÁK, V. Daňové právo na Slovensku a v EÚ. Bratislava: EPOS, 2019. 771 s.
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organicky spojený s tými definičnými znakmi práva, ktoré sa týkajú jeho všeobecnej
záväznosti a najmä jeho zabezpečenia štátnym donútením“.5
Uplatňovanie zodpovednosti formou ukladania sankcií napĺňa účel
zodpovednosti dvoma spôsobmi, a to sanovaním protiprávneho stavu (čím sa napĺňa
praktický regulačný význam pravidla) a zároveň preventívnou funkciou, keď právna
zodpovednosť za protiprávne konanie vedie v spoločnosti k snahe subjektov vyhnúť
sa konaniu, za ktoré im hrozí sankcia, čím právna zodpovednosť fakticky umožňuje
predchádzať nežiaducemu spoločenskému chovaniu.
„V delení podľa vzťahu medzi zavinením subjektu (t.j. jeho vnútornou
motiváciou) a podmienkami jeho zodpovednosti rozlišujeme objektívnu a subjektívnu
zodpovednosť. Pri absencii zavinenia hovoríme o tzv. objektívnej zodpovednosti, čiže
zodpovednosti za výsledok.“6
Následne podľa toho, či ten, komu sankcia hrozí sa môže brániť, rozlišujeme
zodpovednosť objektívnu a absolútnu. Pri objektívnej zodpovednosti je možné
uplatniť liberačné dôvody, ktoré sú v konkrétnom zákone presne špecifikované,
predovšetkým sa jedná o zásahy vyššej moci. Zodpovednosť absolútna znamená
nemožnosť ubrániť sa hroziacej sankcii vôbec.
Právna teória teda rozlišuje dva druhy právnej zodpovednosti uplatňovanej pri
správnych deliktoch (administratívnoprávnej zodpovednosti), a to subjektívnu právnu
zodpovednosť (uplatňovanú najmä pri priestupkoch) a objektívnu právnu
zodpovednosť (uplatňovanú napr. pri správnych deliktoch právnických a fyzických
osôb postihovaných bez ohľadu na zavinenie).
„Rozdíl medzi nimi je ten, že na to, aby nastala objektivní právní
odpovednost, stačí len existence tří předpokladů: 1. náležitého subjektu, 2. objektu a
3. objektivní stránky. Chýba při nej stránka subjektivní, tá sa vyžaduje při subjektívnej
právnej zodpovednosti. U objektivní právní odpovědnosti je totiž odpovědný i ten,
kdo škodu nezavinil. Jedná se o odpovědnost za protiprávní stav, nikoliv za
protiprávní jednání."7
Pri výkone správy daní, ale aj ďalších činnostiach podľa osobitných predpisov
ako napríklad zákona č. 289/2008 Z. z., zvyknú daňové a colné úrady sledujúc
napĺňanie štátneho rozpočtu (a plniac kritéria stanovené na výkon ich kontrolnej
činnosti) pri ukladaní pokút vydať rozhodnutia za správne delikty, v odôvodnení
ktorých často poukazujú len na objektívnu zodpovednosť podnikateľov, bez
náležitého zistenia skutkového stavu veci, prípadne vykonania ďalšieho dokazovania.
Správne delikty podľa zákona č. 289/2009 Z. z. sa prejednávajú podľa
daňového poriadku, okrem pokút ukladaných na mieste rozhodnutím (postup priamo
PROCHÁZKA, R. – KÁČER, M. Teória práva. Bratislava: Nakladatelství C.H. Beck, s.r.o., 2019. 280 s.
PROCHÁZKA, R. – KÁČER, M. Teória práva. Bratislava: Nakladatelství C.H. Beck, s.r.o., 2019. 280 s.
7
GERLOCH, A. Teória práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. s 181.
5
6
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upravený v § 16b ods. 3 a 4 zákona č. 289/2009 Z. z.). Aj na vydané rozhodnutia
o uložení pokuty na mieste sa však vzťahuje § 63 zákona č. 563/2009 Z. z., tzn. že
predmetné rozhodnutia obsahujú odôvodnenie (v zmysle § 63 ods. 5 druhej vety
daňového poriadku by malo byť v odôvodnení uvedené, ktoré skutočnosti boli
podkladom rozhodnutia, vysporiadanie sa s návrhmi a námietkami daňového
subjektu, aké úvahy ovplyvnili hodnotenie dôkazov a použitie právnych predpisov,
podľa ktorých sa rozhodovalo).
Všeobecná úprava daňového poriadku má subsidiárnu platnosť vo vzťahu
k tým správnym deliktom, za ktoré nie je uložená pokuta rozhodnutím na mieste.
Pokutu na mieste ukladá ten daňový alebo colný úrad, ktorý správny delikt zistil.
Colný úrad ako aj daňový úrad je povinný konať o každom správnom delikte,
o ktorom sa dozvedel. Vzhľadom k tomu, že porušenie zákona č. 289/2008 Z. z. zistí
colný úrad spravidla v súvislosti s výkonom kontrolného nákupu (ktorý je v mnohých
prípadoch vykonaný na základe evidovaných podnetov od občanov (§ 17 ods. 1)8, aj
pri tomto postupe sa subsidiárne uplatňuje daňový poriadok (§ 38 ods. 2). V prípade
pozitívneho kontrolného zistenia pri vykonanom nákupe je colný úrad povinný
pristúpiť ku sankcionovaniu podnikateľa, a pokiaľ bol spáchaný správny delikt, musí
rozhodnutím uložiť pokutu. Výsledok kontrolného nákupu môže byť podkladom aj
pre začatie daňového konania podľa daňového poriadku. Skutočnosť, že colný úrad
v daňovom konaní nadväzuje na ustanovenie § 16 ods. 4, nezbavuje colný úrad
povinnosti vykonávať ďalšie dôkazy (napr. výsluch svedkov navrhnutých
podnikateľom), pokiaľ sú potrebné. V rámci postupu pred začatím daňového konania
je možné využiť inštitút zápisnice o miestnom zisťovaní (a to v súlade s § 16 ods. 4
zákona č. 289/2008 Z. z.) a v nej podaného vyjadrenia.
Z dôvodu zefektívnenia vykonávaných kontrol (keďže je obmedzený počet
zamestnancov finančnej správy, ktorí vykonávajú kontroly t.j. kontrolóri daňových
úradov a ozbrojení príslušníci prevažne zo staníc colných úradov, ktorých
podnikatelia už poznajú) bol prijatý od 01.01.2019 nový „inovatívny“ postup orgánov
finančnej správy, a to v tom smere, že zamestnanec finančnej správy je oprávnený
vykonať nákup tovaru alebo prijať službu aj opakovane, bez toho aby sa preukázal
podnikateľovi služobným preukazom, pričom o každom takto vykonanom nákupe
spíše úradný záznam (úradný záznam sa v zmysle daňového poriadku spisuje v mieste
sídla zamestnanca finančnej správy a nie na predajnom mieste). Uvedený postup
zároveň znamená, že podnikatelia nemajú možnosť sa k zisteniam opísaným
Podľa § 17 ods. 1 zákona č. 289/2008 Z. z. „Pri kontrole dodržiavania ustanovení tohto zákona sa postupuje podľa
osobitných predpisov,18d) ak odsek 2 neustanovuje inak, pričom na účely kontroly môže byť využitý aj pokladničný
doklad, kópia originálu pokladničného dokladu, paragón, iný doklad, ktorý nie je pokladničným dokladom a obsahuje
informácie o cene tovaru alebo o cene služby, a doklad podľa osobitných predpisov 18e) získaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou aj inak ako postupom podľa osobitného predpisu;20) rovnako môžu byť využité aj všetky
informácie uložené v systéme e-kasa. Pokladničný doklad, kópia originálu pokladničného dokladu, paragón, iný
doklad, ktorý nie je pokladničným dokladom a obsahuje informácie o cene tovaru alebo o cene služby, a doklad podľa
osobitných predpisov18e) podľa druhej vety predložený orgánu finančnej správy alebo informácie uložené v systéme
e-kasa sa považujú za dôkaz získaný v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom. Finančné riaditeľstvo
umožní verejnosti overiť, či boli údaje z pokladničných dokladov vyhotovených pokladnicou e-kasa klient zaslané do
systému e-kasa.“.
8
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v úradnom zázname vôbec vyjadriť. V prípade, ak sa zamestnanec správcu dane
nepreukáže služobným preukazom, nie je oprávnený od podnikateľa alebo jeho
zamestnanca vyžadovať akékoľvek doklady ani uložiť mu na mieste sankciu.
Zamestnanec správcu dane môže vykonávať opakované kontrolné nákupy maximálne
počas 30 dní. Pri poslednom kontrolnom nákupe je zamestnanec správcu dane
povinný sa preukázať služobným preukazom a spísať zápisnicu o miestnom zisťovaní
(podľa § 37 ods. 2 daňového poriadku).
2

SKUTKOVÉ PODSTATY SPRÁVNYCH DELIKTOV PODĽA
§ 16A

Jednotlivé skutkové podstaty správnych deliktov sú vymedzené v § 16a zákona
č. 289/2008 Z. z. Jedná sa o správne delikty, ktorými podnikatelia porušujú príslušné
ustanovenia tohto zákona. Zatiaľ čo všeobecným objektom správnych deliktov je
riadny výkon verejnej správy, môžeme povedať, že druhovým objektom správnych
deliktov uvedených v § 16a je riadna evidencia tržieb podnikateľmi (čo sa následne
odzrkadľuje v riadnom odvedení DPH a dani z príjmu vo vzťahu k štátu) a konkrétny
objekt je následne vymedzený v každej jednej skutkovej podstate.
Skutkové podstaty sú vyjadrené v zákone dvojakým spôsobom. V prvom
prípade je to odkaz na určité ustanovenie zákona (napr. nesplnenie povinnosti podľa
§ 3 ods. 8) a v druhom prípade to je úplné znenie skutkovej podstaty v konkrétnom
paragrafovom znení.
Čo sa týka druhu sankcie, najčastejším právnym následkom správneho deliktu
je pokuta.
„Je však na mieste uviesť, že pokuta je len sankciou za nepoužitie elektronickej
registračnej pokladnice, nezabezpečuje však úhradu prípadnej ušlej dane, ktorá je
dôsledkom predaja tovaru bez evidencie tržieb touto elektronickou registračnou
pokladnicou. Zistenie výšky samotnej dane v týchto prípadoch však môže byť
predmetom daňovej kontroly alebo určenia dane podľa pomôcok, na zabezpečenie
ktorých správca dane môže využiť aj inštitút predbežného opatrenia“.9
Okrem pokút, teda správnou sankciou môže byť aj predbežné opatrenie vo
forme zabezpečenia elektronickej registračnej pokladnice prípadne jej následné
prepadnutie. Normotvorca zároveň zakotvil aj tzv. iné sankcie. Príkladom je
uzatvorenie prevádzky, obmedzenie vykonávania činnosti t.j. zákaz predaja alebo
poskytovania služby, alebo podanie návrhu na zrušenie živnostenského oprávnenia
k činnosti, pri ktorej došlo k porušeniu zákona. V tomto smere sa nevylučuje uloženie
viacerých sankcií popri sebe. Môže teda nastať situácia, že podnikateľovi bude
uložených viacero „sankcií“, samozrejme v závislosti od dôsledkov protiprávneho
konania, ktorého sa podnikateľ dopustil.
9
ŠTRKOLEC, M. Zabezpečovacie inštitúty pri správe daní. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
2017. 55 s.
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Za opakované porušenie povinnosti správny orgán (colný úrad alebo daňový
úrad) je oprávnený pristúpiť k opakovanému uloženiu sankcie v dôsledku
opakovaného porušovania povinnosti zo strany podnikateľa. Uloženie druhej sankcie
je logicky prísnejšie. V prípade opakovaného uloženia pokuty je základná sadzba ako
aj maximálna sadzba zvýšená dvojnásobne. Zároveň však bolo do zákona doplnené (s
účinnosťou od 01.01.2018), že k uloženiu zostrenej sankcie nedôjde, ak v čase zistenia
toho istého správneho deliktu podľa § 16a uplynuli dva roky odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za ten istý správny delikt podľa § 16a.
Jedná sa o analógiu zahladenia odsúdenia podľa trestného práva. V praxi sa
vyskytovali prípady, kedy u toho istého podnikateľa bola vykonaná kontrola
v priebehu určitého obdobia viackrát po sebe, pričom tento sa opakovane dopustil
naplnenia tej istej skutkovej podstaty správneho deliktu napr. nevydania
pokladničného dokladu alebo nezaevidovania tržby, pričom následne mu bola
zostrovaná sankcia (pri prvom porušení 330 eur, pri druhom o 660 eur, pri treťom 990
eur, pri štvrtom 1 200 eur ..., pričom sa jednalo napr. o predaj zmrzliny, ktorej cena
bola 0,40 eur, a týchto deliktov sa predajca zmrzliny dopustil v rozmedzí napr. troch
rokov). Hlavne daňové úrady sa vyhýbali podaniu návrhu na zrušenie živnostenského
oprávnenia a radšej ukladali podnikateľom niekoľkonásobne zostrené sankcie, a preto
cieľom novelizácie bolo, aby po dvoch rokoch od právoplatnosti prvého rozhodnutia
o pokute vo výške 330 eur, podnikateľovi nebola uložená zostrená sankcia 660 eur,
ale opäť len sankcia vo výške 330 eur (akoby sa v minulosti rovnakého deliktu
nedopustil). Je potrebné zároveň zdôrazniť, že zákon stanovuje, že uložením pokuty
nezanikajú povinnosti, za ktorých porušenie bola pokuta uložená.
3

DOKAZOVANIE

Zrejme väčšina podnikateľov používajúcich ERP sa v minulosti stretla s tým,
že bolo u nich vykonané miestne zisťovanie za účelom preverenia, či používajú ERP
na evidenciu služieb v súlade so zákonom, resp. či si plnia aj ďalšie povinnosti
vyplývajúce zo zákona č. 289/2008 Z. z.
Podľa tlačovej správy10 zo dňa 14.12.2018 zverejnenej finančnou správou
napríklad za 11 mesiacov roka 2018 vykonali orgány kontroly 5 642 kontrol ERP,
pričom až v 3 929 prípadoch zistili porušenie predpisov. Až v 69 % prípadov teda boli
identifikované nezrovnalosti. Celková suma uložených pokút predstavovala 947 096
eur. Najnižšie udelené pokuty sa pohybovali vo výške 20 eur – 50 eur. Išlo o porušenia
zákona ako nedostatočné označenie tovaru alebo služby, neoznačenie predajného
miesta oznamom, že ide o prevádzku/podnikateľa, na ktorého sa nevzťahuje
povinnosť evidovať tržbu (pozn. ZŤP), prípadne nebol na prevádzke/predajnom
mieste vyobrazený vzor pokladničného dokladu tak, ako to definuje zákon.
Najčastejšie udeľovali pracovníci finančnej správy pokuty vo výške 330 eur. Uložili
však aj pokuty vo výške až 10 000 eur. Takúto vysokú sumu udelili v prípadoch, keď
napríklad podnikateľ porušil zákaz predávať tovar alebo poskytovať službu.
10
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Pre_media/Tlacove_spravy/Rok_2018/2018.12.14_
TS_Kontr_ERP.pdf
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Je nutné zdôrazniť, že zákon č. 289/2008 Z. z. je prijatý ako rozširujúci nástroj
správy daní. Je to možné vyvodiť aj na základe toho, že pred prijatím zákona č.
289/2008 Z. z. boli sankcie (pokuty) spojené s porušením evidovania tržieb zakotvené
v § 35 (Správne delikty) zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o
zmenách v sústave územných finančných orgánov.
Od 1.1.2014 bol do zákona č. 289/2008 Z. z. zavedený inštitút uloženie pokuty
na mieste rozhodnutím, ktorý nahradil blokovú pokutu11, keďže aplikácia tohto
ustanovenia nebola v praxi vykonateľná, a to z dôvodu, že výška minimálnej pokuty
za najčastejšie zistené správne delikty prevyšovala hranicu 165 eur.
Právna teória považuje blokové konanie za skrátenú, zrýchlenú a zjednodušenú
formu sankčného konania, ktorá sa môže realizovať v prípadoch, keď je dostatočne
zistený skutkový stav veci bezprostredne po spáchaní protiprávneho skutku. Jeho
podstatou je dohoda o vine a sankcii medzi správnym orgánom a tým, kto sa deliktu
dopustil, pričom ďalšie dokazovanie sa nevykonáva. Blokové konanie ako také
prelamuje zásadu materiálnej pravdy, no na jeho uplatnenie musia byť splnené
zákonné podmienky, medzi ktoré patrí spoľahlivé zistenie skutkového stavu, a tiež
ochota delikventa pokutu zaplatiť (je teda daná možnosť pre delikventa disponovať
blokovým konaním).
Daňový poriadok (a ani správny poriadok) však pojem rozhodnutie na mieste
nepozná a nijakým spôsobom ani bližšie neupravuje konanie na mieste (na rozdiel od
českej právnej úpravy, ktorá konanie na mieste a rozhodnutie na mieste spája
napríklad s opatreniami na vynútenie nápravy – konkrétne napr. s uzatvorením
prevádzky podľa § 31 zákona č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb).12
11
Podľa § 16c zákona č. 289/2008 Z. z. v znení účinnom do 31.12.2013 daňový úrad v prípadoch, v ktorých ukladá
pokuty podľa § 16a písm. e) až ad) alebo colný úrad v prípadoch, v ktorých ukladá pokuty podľa § 16a písm. e) až u),
môže uložiť fyzickej osobe, ktorá porušila povinnosti podľa tohto zákona blokovú pokutu do výšky 165 eur, ak je
fyzická osoba ochotná zaplatiť blokovú pokutu na mieste. Proti uloženiu blokovej pokuty nie sú prípustné opravné
prostriedky. Na pokutovom bloku sa vyznačí komu, kedy a za porušenie akej povinnosti bola bloková pokuta uložená.
Pokutový blok je súčasne potvrdením o zaplatení blokovej pokuty na mieste v hotovosti. Ak fyzická osoba nezaplatí
blokovú pokutu na mieste, vydá sa na pokutu nezaplatenú na mieste pokutový blok s poučením o spôsobe zaplatenia
pokuty, o lehote jej zaplatenia a následkoch nezaplatenia pokuty.
12
§ 143 zákona č. 500/2004 Sb. Správního řádu upravuje „Řízení na míste“
(1) Oprávněné úřední osoby mohou rozhodnutím ukládat povinnosti na místě
a) hrozí-li životu nebo zdraví osob bezprostřední nebezpečí, hrozí-li bezprostředně někomu vážná majetková újma
anebo dojde-li k náhlé havárii,
b) je-li důvodná obava, že by se osoba, jíž má být uložena povinnost, vyhýbala jejímu splnění,
c) jde-li o uložení záruky za splnění povinnosti (§ 147), předběžného opatření (§ 61) nebo pořádkového opatření (§
62 a 63), nebo
d) v řízení navazujícím na výkon dozoru.
(2) Předpokladem uložení povinnosti na místě je zjištění stavu věci. Rozhodnutí se vyhlašuje ústně, jeho písemné
vyhotovení se bez zbytečného odkladu doručuje dodatečně. Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, nemá odvolání proti
takto vyhlášenému rozhodnutí odkladný účinek. O ústním vyhlášení rozhodnutí se vždy na místě vydá písemné
potvrzení (§ 67 odst. 3), které obdrží účastník.
(3) Oprávněná úřední osoba musí při řízení na místě zvýšenou měrou dbát, aby byla šetřena práva a oprávněné zájmy
účastníků.
(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se nevztahují na vydání příkazu na místě (§ 150 odst. 5).
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Predpokladom vydania rozhodnutia o pokute na mieste je vykonanie miestneho
zisťovania podľa § 37 daňového poriadku, čo je možné odvodiť od znenia ustanovenia
§ 16b ods. 4, ktoré hovorí o tom, že takéto rozhodnutie sa odovzdá osobe, s ktorou sa
spísala zápisnica s odkazom na § 19 a 37 ods. 4 daňového poriadku tzn. zápisnica
o miestnom zisťovaní.
Z nášho pohľadu sa jedná o hybridné rozhodnutie, ktoré by malo byť podobne
ako bloková pokuta, výsledkom skrátenej, zrýchlenej a zjednodušenej formy konania,
otázkou ostáva, či daňového alebo správneho. Účelom tohto konania malo byť zrejme
skrátenie prejednávania správnych deliktov podľa § 16a zákona č. 289/2008 Z. z. tým,
že rozhodnúť možno aj bez nariadenia ústneho pojednávania. Je však možné
konštatovať, že sa jedná o nedostatočnú právnu úpravu spomínaného inštitútu.
Najviac sa vydanie tohto rozhodnutia približuje v slovenskom právnom
poriadku rozkaznému konaniu v zmysle priestupkového zákona, resp. mohlo by byť
paralelou s Příkazem podľa § 150 zákona č. 500/2004 Sb. Správního řádu13, ktorý sa
využíva pri ukladaní pokút za porušenie zákona č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb.
Absencia mantinelov tohto konania v načrtnutom smere, sa prejavuje najmä
v otázke rozsahu dokazovania, resp. v samotnom uplatňovaním práv podnikateľa ako
účastníka konania (nemôžme použiť pojem daňový subjekt, lebo tento pojem zákon
č. 289/2008 Z. z. nepoužíva). Tak ako bolo načrtnuté vyššie, podkladom pre vydanie
(5) V řízení navazujícím na výkon dozoru prováděný týmž správním orgánem lze na místě, kde je dozor prováděn,
učinit oznámení o zahájení řízení z moci úřední.
13
Podľa § 150 zákona č. 500/2004 Sb
Příkaz
(1) Povinnost v řízení z moci úřední a ve sporném řízení lze uložit formou písemného příkazu. Příkaz může správní
orgán vydat, považuje-li skutkové zjištění za dostatečné; vydání příkazu může být prvním úkonem v řízení. Není-li
vydání příkazu prvním úkonem v řízení, nemusí příkaz obsahovat odůvodnění.
(2) V řízení o vydání příkazu může být jediným podkladem kontrolní protokol pořízený podle zvláštního zákona týmž
správním orgánem, který je věcně a místně příslušný ke správnímu řízení navazujícímu na kontrolní zjišťování, pokud
protokol pořizoval ten, kdo může být oprávněnou úřední osobou, a pokud se kontrolovaný seznámil s obsahem
protokolu nebo byl k seznámení se s obsahem protokolu řádně vyzván, popřípadě pokud byly v souladu se zákonem
vyřízeny námitky kontrolovaného proti obsahu protokolu a pokud o obsahu protokolu nejsou pochybnosti ani z jiného
důvodu.
(3) Proti příkazu může ten, jemuž se povinnost ukládá, podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne oznámení příkazu. Podáním
odporu se příkaz ruší a řízení pokračuje; to neplatí, byl-li podán nepřípustný nebo opožděný odpor. Správní orgán
vyrozumí podatele o podání nepřípustného nebo opožděného odporu. Lhůty pro vydání rozhodnutí začínají znovu
běžet dnem podání odporu. Zpětvzetí odporu není přípustné. Odpor se podává u správního orgánu, který příkaz vydal.
Příkaz, proti němuž nebyl podán odpor, se stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím.
(4) Příkaz musí obsahovat poučení, v němž správní orgán uvede, že je možné proti příkazu podat odpor, v jaké lhůtě
je možno tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá a u kterého správního orgánu se odpor podává. Jestliže je
vydání příkazu prvním úkonem v řízení, nelze v něm uložit povinnost nahradit náklady řízení.
(5) Je-li účastník přítomen a plně uzná důvody vydání příkazu, považuje se stav věci za prokázaný a příkaz lze vydat
na místě, pokud uloží povinnost k peněžitému plnění do výše 10 000 Kč nebo povinnost k nepeněžitému plnění, jež
účastník může uskutečnit ihned na místě. Odůvodnění příkazu lze nahradit vlastnoručně podepsaným prohlášením
účastníka, že s uložením povinnosti souhlasí. Podepsáním prohlášení se příkaz stává pravomocným a vykonatelným
rozhodnutím. O této skutečnosti musí být účastník předem prokazatelně poučen. Proti příkazu vydanému na místě
nelze podat odpor.
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rozhodnutia na mieste je len zápisnica o miestnom zisťovaní, ktorú daňový poriadok
považuje za dôkaz resp. dôkazný prostriedok. Zápisnica o miestnom zisťovaní je
v daňovom konaní (konaní o uložení pokuty alebo zabezpečení veci) základným
podkladom, čo však nevylučuje, aby v nej boli namietané nové skutočnosti, s ktorými
by sa mal orgán ukladajúci pokutu na mieste vysporiadať ešte pred vydaním
samotného rozhodnutia na mieste, k čomu ho zaväzuje ustanovenie § 19 ods. 2
daňového poriadku.14
V mnohých prípadoch sa colné úrady s námietkami uvedenými v zápisnici,
ktoré sa dotýkajú zisteného skutkového stavu, resp. priebehu výkonu miestneho
zisťovania vôbec nezaoberajú, pričom v samotnom rozhodnutí na mieste – v jeho
odôvodnení konštatujú objektívnu zodpovednosť podnikateľa za správny delikt. Na
tomto mieste je vhodné poukázať na českú právnu úpravu možnosti liberácie pri
správnych deliktoch týkajúcich sa evidencie tržieb zakotvenú v pôvodnom znení
zákona o evidenci tržeb, a to konkrétne v ustanovení § 30 ods. 3: „Právnická osoba a
podnikající fyzická osoba za správní delikt neodpovídá, prokáže-li, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.“
Pôvodné znenie rozlišovalo správne delikty, a to priestupky (§ 28) a správne delikty
právnických a podnikajúcich fyzických osôb (§ 29). Od 01.07.2017 pojem priestupok
v zmysle novoprijatého priestupkového zákona zahrňuje: priestupky fyzických osôb,
na ktoré sa vzťahoval zákon č. 200/1990 Sb., iné správne delikty fyzických osôb,
správne delikty právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb. Vzhľadom na
uvedené došlo aj k zmene zákona o evidenci tržeb, ktorý dnes pozná iba priestupky.15
14
Podľa § 19 ods. 2 daňového poriadku zo zápisnice musí byť zrejmé najmä kto, kde a kedy ústne pojednávanie alebo
úkon vykonal, ktoré osoby sa ho zúčastnili, označenie hlavného predmetu ústneho pojednávania alebo úkonu, súvislé
opísanie jeho priebehu, označenie listín a iných vecí odovzdaných pri ústnom pojednávaní alebo úkone alebo
podstatný obsah listín predložených na nahliadnutie, vykonané poučenie, vyjadrenie poučených osôb, ich návrhy
alebo námietky smerujúce proti obsahu zápisnice, závery o týchto návrhoch alebo námietkach.

Podľa § 28 zákona o evidenci tržeb Přestupek proti evidenci tržeb
„Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že závažným způsobem úmyslně ztíží nebo zmaří evidenci tržeb. Právnická
nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že závažným způsobem ztíží nebo zmaří evidenci tržeb.“

15

Podľa § 29 zákona o evidenci tržeb Přestupky na úseku evidence tržeb
„Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako osoba, která eviduje tržby, poruší
povinnost
a) zaslat datovou zprávou údaje o evidované tržbě správci daně,
b) vystavit účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne,
c) umístit informační oznámení, nebo
d) zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb nebo blokem účtenek tak, aby předešla jejich
zneužití.“
V súčasnosti zbavenie sa zodpovednosti za priestupky upravuje § 21 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“), podľa ktorého „Prokáže-li právnická osoba
nebo podnikající fyzická osoba, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby přestupku zabránila, za
přestupek neodpovídá.“. Toto ustanovenie sa podľa § 23 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky použije obdobne
aj u podnikajúcich fyzických osôb.
V Metodickom pokynu k aplikaci zákona o evidenci tržeb, vypracovanom Generálním finančním ředitelstvím Č.j.
76261/17/100-10114-1102525 z 11.7.2017 sa v časti 4.4. s názvom „ZPROŠTENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA
PŘESTUPEK“ (str. 34 a nasl.) uvádza: „Zákon tedy umožňuje využít institutu liberace pro ty subjekty, u nichž zavinění
není obligatorním znakem skutkové podstaty a ke vzniku odpovědnosti dochází již samotným porušením povinnosti
stanovené zákonem. Zproštění odpovědnosti lze mimo jiné aplikovat na poruchy pokladního zařízení. V případě
poruchy pokladního zařízení může poplatník ve své činnosti pokračovat. Z povahy věci je však zřejmé, že nebude v
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Česká právna úprava zbavenia zodpovednosti by mohla byť v tomto smere
inšpiráciou pre slovenskú právnu úpravu, a to vzhľadom na celoplošné zavedenie ekasy od 01.01.2020.
Nedoriešenou otázkou zostáva skutočnosť (ktorá sa v praxi vyskytuje bežne),
že sám podnikateľ sa v čase miestneho zisťovania a vydania rozhodnutia nemá
možnosť k spáchanému deliktu ani vyjadriť, tobôž navrhnúť vykonanie dôkazov,
keďže sa o ňom ani nedozvie, pretože zákon pripúšťa možnosť výkonu miestneho
zisťovania aj bez jeho prítomnosti. Deje sa tak v prípadoch, keď sa na prevádzke
nenachádza – či už konateľ právnickej osoby alebo podnikajúca fyzická osoba (na
prevádzke sa nachádza napr. iba zamestnanec podnikateľa), ktorému zamestnanec
colného úradu odovzdá zápisnicu o miestnom zisťovaní a zároveň aj samotné
rozhodnutie na mieste. Jedinou formou procesnej obrany podnikateľa v týchto
prípadoch je podanie odvolania, pričom v rámci odvolacieho konania sa následne
môže viesť riadne dokazovanie, prípadne môže byť doplnenie dokazovania uložené I.
stupňovému orgánu. Môžeme sa zatiaľ iba domnievať, že popísaný postup
predchádzajúci vydaniu rozhodnutia na mieste je rozporný s čl. 48 ods. 2 Ústavy
Slovenskej republiky16, pričom je dôležité pripomenúť, že správne delikty podľa §
16a je potrebné v zmysle čl. 6 ods. 1 Európskeho Dohovoru o ľudských právach
považovať za veci trestného charakteru.17
daném okamžiku moci zaslat správci daně datovou zprávou údaje o evidované tržbě a vystavit zákazníkovi účtenku,
která by obsahovala všechny údaje uvedené v § 20 ZoET, neboť bezpečnostní kód poplatníka (BKP), fiskální
identifikační kód (FIK) nebo podpisový kód poplatníka (PKP) mohou být získány pouze z funkčního pokladního
zařízení. Liberační důvod je naplněn v případě neodvratitelné události přicházející zásahem zvenčí (např. porucha
zařízení v důsledku přepětí elektrické energie, přerušení elektrické energie v důsledku překopání kabelů, zkrat
v elektroinstalaci způsobivší výpadek elektrické energie i po zapnutí jističe apod., nebo náhlá porucha pokladního
zařízení), který při běžném provozu pokladního zařízení vyvolá škodlivý účinek, jemuž nemohl poplatník nikterak
zabránit, a nebylo možné škodlivému účinku předejít ani použitím dostupných opatření. Zároveň se může jednat o
situace vedoucí k porušení povinnosti, při níž nelze objektivně nikdy na straně poplatníka vyšší úsilí vyžadovat, tj.
jedná se o náhlé, nepředvídatelné a nevyhnutelné okolnosti, které poplatníkovi zabránily splnit uloženou povinnost.
Prokázáním uvedených skutečností pak může být např. potvrzení dodavatele elektrické energie o výpadku; doklad,
po jakou dobu bylo pokladní zařízení v servisu, potvrzení od elektrikáře o době opravy apod. Údaje o přijatých
platbách po dobu nefunkčního pokladního zařízení je však poplatník povinen správci daně zaslat elektronickou cestou
z funkčního pokladního zařízení dodatečně po odstranění příčin. Zákon o evidenci tržeb upravuje pouze zasílání údajů
o jednotlivých tržbách a zánik této povinnosti v případě poruch z něho nijak nevyplývá. V určitých situacích, kdy je
během poruchy přijato velké množství tržeb a požadavek k jejich jednotlivému zaslání by byl pro poplatníka nereálný
nebo nadměrně zatěžující, lze liberaci uvedenou v zákoně o odpovědnosti za přestupky vztáhnout i na zasílání údajů
dle jednotlivých tržeb a umožnit poplatníkům, aby údaje o tržbách přijatých v době poruchy zaslali správci daně
jednou sumární částkou. Každý případ je však vždy nutné posuzovat individuálně s ohledem na konkrétní okolnosti
daného případu. Pokud by například došlo pouze k přerušení internetového připojení, ale pokladní zařízení by
zůstalo funkční, může být liberace vztažena pouze na nezaslání údajů správci daně včas. Na nevydání účtenky, příp.
na možnost zaslat údaje jednou sumární částkou, by se za této situace liberace nevztahovala.
16
Podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky každý má právo, aby sa jeho vec verejne prerokovala bez
zbytočných prieťahov a v jeho prítomnosti a aby sa mohol vyjadriť ku všetkým vykonávaným dôkazom.
Verejnosť možno vylúčiť len v prípadoch ustanovených zákonom.
17
Rozsudok sp. zn. 8 Sžo 147/2008 zo dňa 12. marca 2009, kde Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „NS
SR“) dospel k záveru, že „trestanie za správne delikty (priestupky, správne delikty právnických osôb a správne delikty
fyzických osôb – podnikateľov) musí podliehať rovnakému režimu ako trestný postih za trestné činy. Z tohto hľadiska
je potrebné vykladať aj všetky záruky, ktoré sa poskytujú obvinenému z trestného činu. Hranice medzi trestnými
deliktami, za ktoré ukladá trest súd a deliktami, za ktoré ukladajú sankcie správne orgány, sú určené prejavom vôle
zákonodarcu a nie sú odôvodnené prirodzeno-právnymi princípmi. Keďže čl. 6 ods. 1 veta prvá dohovoru hovorí „o
oprávnenosti akéhokoľvek trestného obvinenia“ je podľa názoru najvyššieho súdu nevyhnutné poskytnúť záruky a
práva, ktoré sú zakotvené v trestnom zákone a trestnom poriadku nielen obvinenému z trestného činu, ale aj subjektu,
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V § 16b ods. 3 sa uvádza, že pokiaľ daňový alebo colný úrad neuloží pokutu
rozhodnutím na mieste, postupuje podľa osobitného predpisu (s odkazom na daňový
poriadok). Zároveň sa v § 17 ods. 4 uvádza, že v konaní o sankciách a pri vymáhaní
pokút sa postupuje podľa osobitného predpisu (daňového poriadku), ak §
16b neustanovuje inak.
Nie je teda presne definované (napr. s ohľadom na výšku sankcie alebo
predchádzajúci súhlas podnikateľa), v ktorých prípadoch daňový úrad alebo colný
úrad uloží pokutu rozhodnutím na mieste a kedy bude viesť „klasické“ daňové
konanie v zmysle ustanovení daňového poriadku.18
Zákonodarca teda nestanovil striktné podmienky, kedy má byť uložená pokuta
v daňovom konaní, resp. nestanovil ani podmienky, kedy môže byť uložená pokuta
na mieste rozhodnutím, čo je podľa nás chybou a spôsobuje to nerovné procesné
postavenie podnikateľov (spočívajúce v rozsahu ich procesných práv a možnej obrany
proti rozhodnutiu), ktorým je vo svojej podstate ukladaná rovnaká sankcia za správny
delikt.
Z pohľadu aplikačnej praxe možno povedať, že drvivá väčšina pokút za správne
delikty podľa § 16a po 01.01.2014 bola ukladaná rozhodnutím na mieste, výnimočne
– najmä pri ukladaní opätovných pokút podľa § 16b ods. 2 postupovali colné úrady
v konaní podľa daňového poriadku a neukladali pokutu na mieste alebo v prípadoch,
keď bolo potrebné pribrať do konania tlmočníka (od 01.07.2019 vzhľadom na prijatie
zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
niektoré colné úrady taktiež neukladajú pokuty na mieste z dôvodu nového opisu
činností príslušníkov finančnej správy, ktorí vykonávajú kontrolný nákup a nemajú
v opise vydávanie rozhodnutí, a preto postupujú vec na rozhodnutie právnemu
oddeleniu, deje sa tak najmä na colných úradoch).

voči ktorému je vyvodzovaná administratívnoprávna zodpovednosť. Napokon aj Odporúčanie výboru ministrov č.
R(91) pre členské štáty o správnych sankciách, ktoré bolo schválené Výborom ministrov dňa 13.02.1991 na 452.
zasadnutí zástupcov ministrov odporúča vládam členských štátov, aby sa vo svojom práve aj praxi riadili zásadami,
ktoré vyplývajú z tohto odporúčania. Pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti tohto odporúčania, je v ňom uvedené, že sa
vzťahuje na správne akty, ktorými sa ukladá postih za správanie, ktoré je v rozpore s uplatniteľnými pravidlami, či už
ide o pokuty alebo iné opatrenia trestnej povahy bez ohľadu na to, či majú peňažnú alebo inú povahu. Tieto druhy
postihu sa považujú za správne sankcie.“
V dôvodovej správe k zákonu č. 361/20013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní
elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe
daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení
neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov sa iba uvádza, že „s prihliadnutím na to, že
sankčných deliktov sa môžu dopustiť aj servisné organizácie, resp. výrobcovia, dovozcovia a predajcovia pokladníc,
u ktorých však nie je možné uplatniť uloženie pokuty na mieste, navrhuje sa týmto subjektom ukladať pokuty v riadnom
konaní s tým, že v určitých prípadoch aj u nich pri opätovnom porušení zákona bude ustanovená možnosť daňovému
úradu, resp. povinnosť podať návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia.“
18
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Aj v prípadoch, keď sa nejednalo o skrátené konanie formou vydania
rozhodnutia na mieste, je postup odlišný a závisí od toho, kto zistil porušenie zákona.
Ak zistil porušenie colný úrad - ten zasiela podnikateľovi oznámenie o začatí konania
pre podozrenie z porušenia daňových predpisov, pričom dáva podnikateľovi možnosť
k veci sa vyjadriť (či už písomne alebo ústne do zápisnice) v stanovenej lehote
a predložiť dôkazy na potvrdenie svojich tvrdení. V prípade, ak zistí porušenie daňový
úrad, ten považuje za prvý úkon v konaní zápisnicu o miestnom zisťovaní a následne
predvolá podnikateľa na ústne pojednávanie, aby sa k veci vyjadril.
V rámci daňového konania o správnom delikte má teda podnikateľ právo
navrhovať dôkazy na svoju obhajobu. Dôkazmi sú najmä výsluch svedkov,
znalecké posudky (vo vzťahu k technickej expertíze ERP), listiny, ohliadka, prípadne
evidencie a záznamy napr. uzávierky (ustanovenie § 24 ods. 4 daňového poriadku).
Povinnosťou správneho orgánu je navrhovanými dôkazmi sa zaoberať a tieto buď
vykonať alebo sa vyporiadať s dôvodmi ich nevykonania v rozhodnutí.
K najčastejším námietkam v rámci takto prebiehajúcich konaní patria nesprávne
zistený stav veci resp. nezákonný postup zamestnancov vykonávajúcich kontrolný
nákup. V tomto smere I. stupňové orgány v rámci dokazovania využívajú veľmi často
argumentáciu založenú na dôkaznom bremene v daňovom konaní, ktoré spočíva na
daňovom subjekte t.j. na podnikateľovi, a majú za to, že podnikateľ ho navrhnutými
alebo predloženými dôkazmi neuniesol alebo považujú námietky a dôkazy navrhnuté
odvolateľom za účelovú obranu, čím sa snažia vyhnúť vykonávaniu ďalšieho
dokazovania. Tento ich postup pramení najmä z tej skutočnosti, že na prvostupňové
orgány kontroly (tak daňové ako colné úrady) sú kladené vysoké nároky na kvantitu
vykonanej práce, pričom do toho vstupujú časté novelizácie relevantnej právnej
úpravy. Pripúšťame, že v niektorých prípadoch môže byť dôvodom aj nedostatočná
odborná spôsobilosť osôb, ktoré konajú v mene kontrolného orgánu. Tu vzniká
otázka, či možno objektívne od zamestnancov finančnej správy vyžadovať, aby pri
rozhodovaní o správnych deliktoch brali na vedomie judikatúru ESĽP ako aj
judikatúru slovenských súdov a aplikovali ustanovenia trestného práva, prípadne
ústavného práva alebo by bolo konečne na mieste zamyslieť sa nad tým, ako
zabezpečiť, aby znenie zákona č. 289/2008 Z. z. bolo pre jeho adresátov (či už
v pozícii podnikateľov alebo orgánov kontroly) jasné, jednoznačné a spravodlivé,
a rešpektovalo zároveň minimálne základnú právnu teóriu. V tomto smere by sa mala
teda skôr upriamiť pozornosť na normotvorcu, ktorý by mal zrejme viac zapojiť do
prípravy a tvorby znenia zákona č. 289/2008 Z. z. (a aj iných daňových predpisov)
právnych teoretikov z oblasti daňového práva, prípadne správneho práva, pretože ani
súdy nemôžu donekonečna nahrádzať svojím výkladom nedostatočnú právnu úpravu,
ktorá nepresne a nekvalifikovane vyjadruje úmysel normotvorcu (čo tiež nemalou
mierou prispieva len k neustálym novelizáciám právnych predpisov). Absencia
zákonných podmienok na vydanie rozhodnutia na mieste oproti postupu podľa
daňového poriadku ako aj absencia akýchkoľvek liberačných dôvodov pri správnych
deliktoch podľa § 16a, a to najmä s prihliadnutím na zavedenia e-kasy nás v tomto
názore len utvrdzuje.
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4

NEMOŽNOSŤ LIBERÁCIE S POUKAZOM NA ZMLUVNÉ
DOJEDNANIE

Zodpovednosti za správny delikt v rámci verejného práva sa nemožno vyhnúť
ani poukazom na zmluvné dojednanie medzi účastníkmi súkromnoprávneho
(pracovnoprávneho alebo obchodného) vzťahu a na porušenie zmluvných povinností
zo strany druhého účastníka uzatvorenej zmluvy.
Ako príklad autorka poukazuje na prípad, kedy colný úrad na základe
miestneho zisťovania vykonaného u podnikateľa kontrolou údajov uvedených v knihe
elektronickej registračnej pokladnice a ich porovnaním s údajmi uvedenými na
pokladničnom doklade, zistil rozdiel v číselnom kóde DKP (daňový kód pokladnice),
pričom na pokladničnom doklade bol uvedený šestnásťmiestny kód, ktorý sa
v poslednom čísle nezhodoval so šestnásťmiestnym kódom uvedeným v knihe ERP.
Colný úrad na základe ním zistených skutočností s poukazom na objektívnu
zodpovednosť uplatňovanú pri správnych deliktoch podľa zákona č. 289/2008 Z. z.
vydal rozhodnutie, ktorým podľa ustanovenia § 16b odsek 1 písm. a) zákona č.
289/2008 Z. z. uložil podnikateľovi pokutu 330 eur za správny delikt podľa
ustanovenia § 16a písm. f) zákona č. 289/2008 Z. z.
Podnikateľ počas odvolacieho konania namietal, že za chybu je zodpovedná
servisná organizácia, ktorá pre neho vykonáva servis elektronickej registračnej
pokladnice, jej programovanie, plombovanie a zápisy do registračnej knihy, na čo má
servisná organizácia aj živnosť. Za každú túto službu servisnej organizácii zaplatil,
a je to práve servisný technik, ktorý sa podpisuje a dáva záznamy o každom kroku,
ktorý vykoná v pokladni. On je teda zodpovedný za chybu, ktorú spravil, je si toho
vedomý, pričom ešte v ten istý deň, keď boli na kontrole zamestnanci colného úradu,
túto chybu odstránil.
Uvedené námietky, boli však s poukazom na vyššie uvedené, v konaní
o preskúmanie rozhodnutia správneho orgánu o uložení sankcie podnikateľovi za
správny delikt v oblasti verejného práva, vyhodnotené ako právne irelevantné.
Správny orgán (colný úrad) teda neskúmal subjektívne dôvody zavinenia porušenia
zákona č. 289/2008 Z. z. a subjekt (podnikateľ) bol za jeho porušenie zodpovedný bez
ohľadu na to, či k porušeniu došlo úmyselne, z nedbanlivosti alebo zavinením tretej
osoby, a preto nesie plnú zodpovednosť bez možnosti zbaviť sa jej, hoci preukáže
neúmyselné konanie. Skutočnosť, že porušenie zákona č. 289/2008 Z. z. zapríčinila
svojim konaním servisná organizácia, teda nezbavuje podnikateľa zodpovednosti za
porušenie právnych predpisov, nakoľko zodpovednosť podnikateľa za existujúci
zistený protiprávny stav, t.j. odovzdanie pokladničného dokladu, ktorý nespĺňal
náležitosti podľa § 8 ods. 1 spomínaného zákona, je objektívna. Odvolací orgán
konštatoval, že podnikateľ sa zodpovednosti za porušenie zákona č. 289/2008 Z. z.
nemôže zbaviť, a to ani vtedy, ak protiprávny stav spôsobila iná osoba (napr.
zamestnanec či servisná organizácia) ako samotný podnikateľ, nakoľko on zodpovedá
za dodržiavanie právnych predpisov vo svojej prevádzke; inak si musí byť vedomý
544

právnych následkov, ktoré sú spojené s ich porušovaním. Je plne v kompetencii
podnikateľa, aké opatrenia, prípadne postihy vyvodí voči osobe, ktorá spôsobila daný
skutkový stav. Vyvodenie zodpovednosti medzi podnikateľom a treťou osobou (v
danom prípade servisnou organizáciou) však nemá vplyv na vznik, resp. zánik
zodpovednosti za správny delikt podľa § 16a písm. f) zákona č. 289/2008 Z. z. ani na
výšku sankcie.
S obdobnými situáciami sa colné úrady stretávajú aj pri nevydaní
pokladničného dokladu zo strany zamestnancov podnikateľov, a následným
ukladaním pokút za správny delikt podľa § 16a písm. a) zákona č. 289/2008 Z. z., kde
sa podnikateľa snažia liberovať práve s poukazom na fakt, že porušenia zákona č.
289/2008 Z. z. sa nedopustili oni, ale ich zamestnanci, ktorí sú u nich zamestnaní (buď
v trvalom pracovnom pomere alebo na dohodu), a namietajú, že týmto konaním, resp.
opomenutím konania, porušili zároveň pracovnú zmluvu resp. pracovnú disciplínu
a následne im pokutu zosobnia. Je potrebné si uvedomiť, že v zmysle ustanovenia § 2
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov, živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo
vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za
podmienok ustanovených týmto zákonom, tzn. že podnikateľ musí niesť vlastnú
zodpovednosť za porušenie povinností, ktoré na seba prevzal bez ohľadu na to, že
porušenie povinností bolo spôsobené treťou osobou.
Sú však aj prípady, kedy je možné položiť si otázku, či absolútna objektívna
zodpovednosť je tou jedinou správnou cestou pri úprave správnych deliktov
podnikateľov. Ako príklad možno uviesť sankcionovanie podnikateľa za to, že
nestihol v zákonom stanovenej lehote odoslať, resp. zabezpečiť odoslanie dátových
správ do systému e-kasa v zákonom stanovenej lehote (aj keď táto lehota bola od
01.01.2020 zdvojnásobená z pôvodne 48 hodinovej na 96 hodinovú). Autorka uvádza
príklad z praxe, kedy 22.12.2019 došlo k poruche e-kasy, dodávateľ internetu
vzhľadom na predvianočné obdobie nebol schopný zabezpečiť nápravu do dvoch dní,
a následne bola prevádzka počas vianočných sviatkov zatvorená, a tak z objektívnych
príčin podnikateľ nezaslal dátovú správu do 48 hodín od prvého pokusu o jej zaslanie
(§3 ods. 3 zákona č. 289/2008 Z. z.).
Ďalším príkladom môže byť uloženie pokuty podnikateľke (fyzickej osobe
s ťažkým zdravotným postihnutím – konkrétne diabetes), na ktorú sa nevzťahuje
povinnosť evidovania tržby, za ktorú prijala tržbu osoba (predavačka z vedľajšieho
stánku), ktorá nebola fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, v čase kým
si podnikateľka so ZŤP aplikovala inzulín.
Taktiež je absurdné ukladať pokutu podnikateľovi za nesprávne označenie
tovaru v prípade, ak došlo k nesprávnemu označeniu tovaru v kauzálnej súvislosti
s predchádzajúcim nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci (podnikateľ
predával tovar pod označením „zmrzlina“, daňový úrad mu uložil pokutu za nesprávne
označenie tovaru vo výške 30 eur – keďže tovar mal byť bližšie označený podľa druhu
„napr. zmrzlina kakaová, vanilková a pod.“, hoci cena bola u všetkých druhov
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rovnaká; následne po podaní odvolania, bolo I. stupňové rozhodnutie zrušené, keďže
podľa názoru Ministerstva financií SR bolo označenie tovaru dostatočné, no
podnikateľ sa na základe uvedeného postupu rozhodol zmeniť „nesprávny“ názov
tovaru a označil tovar na pokladničnom doklade ako „porcia“, pričom pri následnom
kontrolnom nákupe vykonanom zamestnancami colného úradu mu bola uložená
pokuta vo výške 100 eur, keďže medzičasom bol zákon č. 289/2008 Z. z.
novelizovaný a pokuta bola zvýšená). Vzhľadom k tomu, že s nesprávnym
označovaním tovaru vznikali časté aplikačné problémy spojené s nejednotným
výkladom, normotvorca doplnil znenie § 16b ods. 1 písm. c) tak, že pri prvom zistení
porušenia daňový úrad alebo colný úrad pokutu neuloží, ale podnikateľa vyzve na
odstránenie nedostatkov pri označení tovaru alebo služby (ani predmetné riešenie
však nie je dostačujúce, pretože niektoré tovary môžu mať viacero bežne používaných
označení a správnosť označenia je vždy len na subjektívnom posúdení konkrétneho
kontrolóra).
ZÁVER
Autorka zastáva názor, že uplatňovanie absolútnej objektívnej zodpovednosti
pri správnych deliktoch podľa zákona č. 289/2008 Z. z. nesie so sebou riziko
neprimeranej tvrdosti zákona. Na druhej strane, je možné konštatovať, že inštitút
absolútnej objektívnej administratívnoprávnej zodpovednosti uľahčuje daňovým a
colným úradom realizáciu ich úloh. Avšak, vzhľadom na popísané príklady z praxe,
je možné vyvodiť záver, že subjekty, ktoré si nesplnia administratívnoprávnu
povinnosť, by mali mať právo preukázať, že nesplnenie povinnosti je dôsledkom
okolností, za ktoré v istých prípadoch nenesú zodpovednosť. Normotvorca by mal
preto pri predmetných správnych deliktoch pamätať nielen na požiadavku na
zachovanie primeranosti výšky sankcie, ale tiež na okolnosti dovoľujúce
podnikateľom zbaviť sa objektívnej zodpovednosti (obdobne ako je tomu
v ustanovení § 154 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z.).
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Právna istota daňoveho subjektu pri správe daní
Legal certainty of the tax subject in the tax administration
Mgr. Radka Štefánová

Abstrakt
Aký význam má princíp právnej istoty vo vzťahu správcu dane a daňového subjektu?
Je možné sledovaním dosiahnutia verejného záujmu narušiť právnu istotu daňového
subjektu v správe daní? Ako je možné zaručiť jej aplikáciu v praxi, ak nie je explicitne
vymedzená v právnych predpisoch? Na tieto otázky sa pokúsime nájsť v našej práci
odpovede.
Kľúčové slová:
správa daní, správca dane, daňový subjekt, princíp právnej istoty
Abstract
What is the significance of the principle of legal certainty in the relationship between
tax authorities and taxpayers? Is it possible to undermine the legal certainty of a
taxpayer in tax administration by pursuing the attainment of the public interest? How
can it be applied in practice if not explicitly defined in the legislation? We will try to
find answers to these questions in our work.
Key words:
tax administration, tax administrator, tax subject, legal certainty
ÚVOD
Prvou časťou našej práce priblížime všeobecný rozdiel princípov a zásad, a tiež
ich význam v správe daní. Keďže pre správu daní je typická nadriadenosť správcu
dane vo vzťahu ku daňovému subjektu predovšetkým tým, že dosiahnutie verejného
záujmu je zabezpečené plnením povinností daňových subjektov, čím sa subjektívny
záujem daňového subjektu v tomto vzťahu javí ako nepodstatný. Prevaha povinností,
ktoré daňový subjekt má v súvislosti so správou daní je v značnom nepomere k jeho
právam. Práve preto je potrebné aplikovať pri postupe správcu dane v správe daní
princípy a zásady a tým dosiahnuť jednotnosť správy daní napriek medzerám
v právnej úprave.
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Našou prácou sa predovšetkým pokúsime priblížiť dôležitosť princípu právnej
istoty v správe daní pri rozhodovaní správcu daní a dokazovaní v správe daní. Záruka
právnej istoty spočíva aj v dvojinštančnosti konania alebo napríklad zásade
jednotného rozhodovania správcu dane či v predvídateľnosti rozhodnutí správcu dane.
Základom pre dosiahnutie právnej istoty v správe daní je potreba vykladať
písané právo tak, aby nebola narušená dôvera v správu daní a v konečnom dôsledku
aj v daňový systém ako celok. Napriek tomu, že vzhľadom na charakter správy daní
nie je možné zaručiť „spravodlivosť pre všetkých“, je možné zaručiť jej zákonnosť
nielen vo formálnej rovine, ale aj v materiálnej čím sa zaručí právna istota daňových
subjektov.
1

VÝZNAM PRINCÍPOV A ZÁSAD PRI SPRÁVE DANÍ

Vymedzenie pojmov princíp a zásada nie je v teórii práva jednotné, napriek
tomu o ich potrebe a dôležitosti v právnom poriadku niet pochýb. Ak by sme mali čo
najjednoduchšie vymedziť rozdiel medzi princípom a zásadou, základným
diferenčným znakom by pravdepodobne bola miera všeobecnosti ich záväznosti.
Zatiaľ čo princíp je vedúca idea, ktorá platí generálne a bez výnimky, zásady
predstavujú interpretačné pravidlá. Zásady špecifikujú princípy v závislosti od
právneho odvetvia prípadne od druhu procesu. Od zásad je možné sa odkloniť. Otázne
je či zásady a princípy vychádzajú zo spoznávania práva, prípadne jeho nedostatkov
alebo naopak, či predikujú ako by malo právo vyzerať.1 Význam princípov správy
daní spočíva hlavne v tom, že regulujú právne vzťahy a zabezpečujú jednotný výklad
práva v praxi. Okrem uvedeného, zásady správy daní sa musia aplikovať tak, aby
neboli v rozpore s princípmi zdaňovania a tiež s požiadavkami na udržanie
optimálneho daňového systému a verejnej správy ako celku.2
„Daňové konanie je ovládané celou radou princípov, resp. zásad, ktoré sú
spoločné pre celú oblasť správy daní a ktoré sa premietajú najmä do roviny práv
a povinností subjektov zúčastnených na daňovej kontrole a nadväzujúcich konaní
a procesov. Tieto princípy resp. zásady možno rozdeliť do viacerých základných
skupín, z ktorých sú z pohľadu posudzovanej veci najdôležitejšie princípy ústavné a
princípy vyplývajúce zo zákona o správe daní.“3
Princípy a zásady charakterizujú podstatu správy daní. Princípy ako sme
uviedli, sú záväzné generálne a sú jedným z hlavných predpokladov jednotnosti
právneho poriadku v právnom štáte. Princíp je označovaný ako vedúca idea, ktorá má
absolútne určenie a platí bezo zvyšku. Pri správe daní sú východiskovými princípmi,
princíp zákonnosti, princíp právnej istoty a princíp jednotnosti procesného
rozhodovania.
1
Pozri viac: ČOLLÁK, J.: Právne princípy a zásady: mýtus alebo pravda o posvätných sluhoch aplikácie práva?
Online: http://www.lexforum.sk/382. 25.03.2012
2
Pozri bližšie: BUJŇÁKOVÁ, M.: Zásady a princípy daňového konania. In: Zeszyty naukowe Uniwersytetu
Rzeszowskiego, Seria Prawnicza, Prawo 18, DOI: 10.15584/znurprawo.2016.18.1, s. 11-17
3
Pozri bližšie: Nález Ústavného súdu SR, sp. zn. I. ÚS 314/2015 zo dňa 16. Decembra 2015
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Princíp zákonnosti je jednou zo základných ideí, na ktorých je postavený
právny štát. Je potrebné zdôrazniť, že princíp zákonnosti a princíp právnej istoty
nemôžeme vnímať izolovane ako dva samostatné právne princípy. Oba tieto princípy
navzájom súvisia a navzájom sa dopĺňajú. Princíp istoty by sme vedeli označiť aj ako
užší zmysel chápania princípu zákonnosti, keďže ide o zabezpečenie ochrany práv
a právom chránených záujmov4 nielen daňových subjektov, ale aj iných osôb.5 Princíp
právnej istoty vytvára pre daňový subjekt dôveru, že pri správe daní bude právo
(zákonnosť) voči nemu zachované za každých okolností.
Vzťahy, ktoré vznikajú pri správe daní nie sú rovnocenné. Pri správe daní proti
sebe stoja záujmy štátu a obcí a právom chránené záujmy daňového subjektu. Možno
s istotou povedať, že pri správe daní je nadriadený verejný záujem pred záujmom
súkromným. Napriek tomu, že daňové zaťaženie zásadným spôsobom zasahuje do
majetkovej sféry daňového subjektu je potrebné zaručiť, aby tento zásah nevyvolával
u daňových subjektov pochybnosti v zákonnosti postupov a rozhodovania správcu
dane. Zákonnosť nie je možné prelomiť ani dosiahnutím verejného záujmu či
naplnením účelu správy daní.6
Východiskovým ústavným vymedzením zákonnosti je čl. 2 ods. 2: „Štátne
orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom,
ktorý ustanoví zákon“. Právna istota daňových subjektov má byť garantovaná
princípom zákonnosti. Mimoriadne dôležitým ustanovením zaručujúcim zásadu
zákonnosti v tom najširšom zmysle je čl. 152 ods.4, podľa ktorého má byť zaručený
ústavnokonformný výklad právnych predpisov. Zákonnosť správy dane je zaručená aj
čl. 59 ods. 1, podľa ktorého „Dane a poplatky možno ukladať zákonom alebo na
základe zákona.“
Postup správcu dane v súlade s právom priamo úmerne zvyšuje dôveru
v spravodlivosť správy daní.7 Okrem právnej úpravy, ktorá by mala byť dostatočne
jasná, presná pre adresáta, predovšetkým pre daňový subjekt je dôležité, aby bola
právna istota a zákonnosť zachovaná aj pri rozhodovaní orgánov správy daní. Na
dosiahnutie právnej istoty nestačí písané právo (formálna zákonnosť), ale
predovšetkým jeho aplikácia (materiálna zákonnosť).8
Poznámka: nie je zabezpečená ochrana faktického záujmu, ani nemá daňový subjekt na neho právny nárok
BABČÁK, V.: Daňové právo na Slovensku a v EÚ. Bratislava: EPOS, 2019. s.446-452
6
Pozri bližšie: ROMÁNOVÁ, A.: Vybrané zásady daňového konania tak, ako ich nepoznali klasické rozprávky. In:
Acta Iuridica Olomoucensia, 2012, vol.7, no. 1
7
Pozri bližšie: Nález Ústavného súdu SR: III. ÚS 341/07: „V prípadoch nejasnosti alebo nezrozumiteľnosti znenia
ustanovenia právneho predpisu (umožňujúceho napr. viac verzií interpretácie) alebo v prípade rozporu tohto znenia
so zmyslom a účelom príslušného ustanovenia, o ktorého jednoznačnosti niet pochybnosti, možno uprednostniť
výklade ratione legis pred doslovným gramatickým (jazykovým) výkladom... Viazanosť štátnych orgánov zákonom v
zmysle čl. 2 ods. 2 ústavy totiž neznamená výlučnú a bezpodmienečnú nevyhnutnosť doslovného gramatického výkladu
aplikovaných zákonných ustanovení. Ustanovenie čl. 2 ods. 2 ústavy nepredstavuje iba viazanosť štátnych orgánov
textom, ale aj zmyslom a účelom zákona.“
8
Z rozhodnutí Ústavného súdu SR: I. ÚS 17/99:„..v právnom štáte, v ktorom sú ako neoddeliteľné súčasti okrem iných
stelesnené také princípy, ako sú právna istota a spravodlivosť, čo možno spoľahlivo vyvodiť z čl. 1 ústavy, sa osobitný
dôraz kladie na ochranu tých práv, ktoré sú predmetom jej úpravy. Povinnosťou všetkých štátnych orgánov je
zabezpečiť reálnu možnosť ich uplatnenia tými subjektmi, ktorým boli priznané...“ Pozri tiež: II. ÚS 34/95 :„...znakom
právneho štátu je vytváranie právnej istoty tak pri prijímaní zákonov a ďalších všeobecne záväzných právnych
predpisov, ako aj pri ich uplatňovaní štátnymi orgánmi...“
4
5
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2

PRINCÍP PRÁVNEJ ISTOTY PRI ROZHODOVANÍ SPRÁVCU
DANE

Účelom rozhodovania správcu dane v správe daní je správne určenie
a vyrubenie dane ako jedného z najdôležitejších príjmov štátneho rozpočtu. Napriek
tomu nadriadenosť záujmov štátu a obcí by nemala byť argumentom na porušenie
alebo obmedzenie právom chránených záujmov daňových subjektov. Pri zásahu do
majetkovej sféry, ktorým ukladanie a vymáhanie daní bez pochýb je, je nevyhnutné,
aby správca dane postupoval tak, aby šetril podstatu základných práv a slobôd. Princíp
právnej istoty pri rozhodovaní v správe daní je možné charakterizovať, že každý sa
môže spoliehať na to, že mu bude zaistená efektívna ochrana jeho práv. Ak by nastal
prípad, pri ktorom by právo umožnilo odlišný výklad prípadne, ak by správca dane
mal pochybnosti, v takom prípade by mal zvoliť pre daňový subjekt čo najmiernejší
výklad.9, 10
Je potrebné zdôrazniť, že v správe daní častokrát dochádza k nejasnostiam v
právnych normách z dôvodu ich neprehľadnosti a tiež z dôvodu častých novelizácii
daňových predpisov. Dôvodom je aj rozsiahlosť a roztrieštenosť hmotnoprávnych
daňovoprávnych noriem, dôsledkom čoho je nesprávna aplikácia prípadne nesprávny
výklad. Napriek známemu „ignorantia juris non excusat“, nie je možné od daňových
subjektov spravodlivo očakávať, aby svoje povinnosti plnili podľa predstáv správcu
dane, keďže častokrát ani nevedia, čo je ich povinnosťou. Preto v správe daní má na
túto skutočnosť správca dane prihliadať a zaručiť daňovému subjektu právnu istotu
napríklad tým, že ho dôsledne poučí o jeho právach a povinnostiach. Ďalším
z prostriedkov, ktorý zaručí právnu istotu je spolupráca správcu dane s daňovým
subjektom pri dokazovaní.
Správca dane má za každých okolností postupovať tak, aby bola zaručená
právna istota daňového subjektu. Princíp jednotnosti procesného rozhodovania je
ďalšou zárukou zabezpečenia právnej istoty. Na existenciu tohto princípu pri správe
daní poukazuje aj zásada jednotného postupu správcu dane pri rozhodovaní
v skutkovo zhodných prípadoch. Podstatou je, aby správca dane pri rozhodovaní
skutkovo zhodných prípadoch zvolil rovnaké alebo aspoň porovnateľné metódy
9
Pozri bližšie: Ústavní soud České republiky rozhodnutí sp. zn. IV. ÚS 666/02: „... pri ukladaní a vymáhaní daní
podľa zákona, teda pri de facto odnímaní časti nadobudnutého vlastníctva, sú orgány verejnej moci povinné šetriť
podstatu a zmysel základných práv a slobôd, inak povedané, v prípade pochybností sú povinné (orgány verejnej moci)
postupovať miernejšie - in dubio mit....ius“, Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR sp. zn. 2 Afs
24/2005(zverejnený pod č. 689/2005 Sb. NSS): „...principu právní jistoty a principu předvídatelnosti právní regulace,
z nichž plyne zákaz analogie vneprospěch daňového subjektu a zásada, že vpřípadě, že daňový zákon zdůvodu své
nejasnosti, nesrozumitelnosti či nepřesnosti nebo „mezery vzákoně“ umožňujte vícero rovnocenně přesvědčivých
výkladů, je nutno použít takový znich, který je vůči daňovému subjektu mírnější (neboť je věcí státu, aby formuloval
své daňové zákony natolik jednoznačně, srozumitelně,přesně a úplně, aby min ima lizo va l výkladové nejasnosti; v
opačnémpřípadě by se jednalo o nepřípustnou libovůli zákonodárce)“
10
Porovnaj: Nález Ústavného súdu SR sp. zn. I. ÚS 241/07: Aplikovateľnosť čl. 6 ods. 1 Dohovoru: „Podľa znenia
Dohovoru, ma každý právo na to, aby jeho záležitosť bola spravodlivo, verejne a v primeranej lehote prejednaná
nezávislým a nestranným súdom, zriadeným zákonom, ktorý rozhodne o jeho občianskych právach alebo záväzkoch.
Podľa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva pojem občianske práva a záväzky treba vykladať autonómne,
pričom sem nepatria len občianske, obchodné, rodinné, či pracovné práva a záväzky. Pod tento pojem možno zahrnúť
aj rozhodovanie súdov o niektorých právach vyplývajúcich z verejného práva.“
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a postupy tak, aby nedošlo ku vzniku neodôvodnených rozdielov medzi
rozhodnutiami.
V tomto prípade záruka právnej istoty spočíva v tom, aby správca dane
vychádzal aj z predchádzajúcich rozhodnutí, nedochýlil sa od predchádzajúcej
rozhodovacej praxe, čím by nebola narušená predvídateľnosť práva. Predvídateľnosť
práva spočíva v legitímnom očakávaní rovnakého postupu správcu dane v podobných
prípadoch. Záruka právnej istoty spočíva v tom, že daňový subjekt vie predpokladať
akým smerom sa bude rozhodovanie správcu dane uberať.11
„Predvídateľné je také rozhodnutie, ktorému predchádza predvídateľný postup
pri konaní a rozhodovaní.“
Právna istota pri rozhodovaní správcu dane spočíva v tom, že daňový subjekt
by nemal byť „zaskočený“ rozhodnutím, ktoré by bolo založení na inom právnom
posúdení veci. Preto je nevyhnutné v záujme zachovania predvídateľnosti rozhodnutí
správy daní, umožniť daňovému subjektu vyjadriť sa k skutočnostiam, ktoré sú
významné pri hodnotení dôkazov a pri vytváraní právneho názoru správcu dane
a ktoré ovplyvnia konečné rozhodnutie.
V súvislosti s uvedeným je dôležité spolupracovať s daňovým subjektom,
predovšetkým ak správca dane má pochybnosti, prípadne má iný právny názor než
daňový subjekt očakáva. Účelom spolupráce je tzv. predbežné právne posúdenie, pri
ktorom sa následne dokazujú sporné skutočnosti a následne sa právny názor správcu
dane buď potvrdí alebo vyvráti.
V záujme právnej istoty je nevyhnutné zabrániť vydávaniu tzv. prekvapivých
rozhodnutí tým, že sa daňový subjekt bude môcť vyjadriť k možnej aplikácii doposiaľ
nepoužitého ustanovenia pri dokazovaní, čím sa posilňuje právo na spravodlivý
proces tým, že účastník bude môcť predvídať možné rozhodnutie správcu dane.12
V súvislosti s rozhodovaním správcu dane nesmieme opomenúť dodržiavanie
princípu proporcionality pri správe daní.
„Tento princíp predovšetkým znamená primeraný vzťah medzi cieľom
(účelom) sledovaným štátom a použitými prostriedkami. V týchto súvislostiach cieľ
(účel) sledovaný štátom smie byť sledovaný; prostriedky, ktoré štát použije, smú byť
použité; použitie prostriedkov na dosiahnutie účelu je vhodné; použitie prostriedkov
na dosiahnutie účelu je potrebné a nevyhnutné.“13
Pojmovými znakmi princípu proporcionality sú teda vhodnosť a nevyhnutnosť.
Vhodnosť znamená, že cieľ je v súlade s prostriedkom. Nevyhnutnosť spočíva v
11
Pozri viac: ŠTRKOLEC,M. a kol.: Interpretácia noriem daňového práva orgánmi verejnej správy a súdnej moci.
Košice: UPJŠ v Košiciach, 2011. s. 102
12
Pozri viac: Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2 Cdo 12 65 /2015 zo dňa 30.novembra 2016
13
Pozri bližšie: Nález Ústavného súdu SR PL. ÚS 67/07 zo dňa 6. Februára 2008
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„ultima ratio“, ak správca dane použije prostriedky, ktoré zaťažujú daňový subjekt
má dbať na to, aby boli pre neho čo najmenej zaťažujúce.
2.1

Právna istota pri dokazovaní v správe daní

Postup správcu dane pri rozhodovaní veľmi úzko súvisí s dokazovaním pri
správe daní. Rozhodnutie musí vychádzať zo stavu veci zisteného dokazovaním.
Jednotnosť rozhodovania má byť zaručená aj využitím rovnakých alebo obdobných
dôkazných prostriedkov, prípadne využitím zhodných postupov pri dokazovaní
pokiaľ to prípad umožňuje. Uvedené nie je v rozpore so zásadou voľného hodnotenia
dôkazov, žiadny dôkaz nemá vopred určenú dôkaznú silu, a to ani v prípade ak
v obdobnom prípade bol dôležitým pred rozhodnutie. Preto je nevyhnutné, aby sa
skutkový stav náležite zistil. Napriek tomu, že pojem „náležité zistenie skutkového
stavu“ nie je nikde definovaný dáva priestor, aby daňový subjekt vo svoj prospech
a v záujme správneho rozhodnutia správcu dane, predložil všetky dôkazy dôležité pre
zistenie a vyrubenie dane.
Voľné hodnotenie dôkazov nie je postavené na ľubovôli správcu dane. Napriek
tomu, že postupy, metódy či pravidlá pre hodnotenie dôkazov nie sú explicitne
upravené, právna istota je zaručená odôvodnením rozhodnutia správcu dane.
Výsledok hodnotenia dôkazov musí byť založený na systematickom, komplexnom
postupe správcu dane vychádzajúcom z formálnej logiky, pričom nesmie byť
vnútorne protirečivý a nesmie vyvolávať u daňového subjektu pochybnosti
o správnosti rozhodnutia. Je potrebné zdôrazniť, že správnosť rozhodnutia, rovnako
ako aj predvídateľnosť rozhodnutia netreba vykladať ako rozhodnutie v záujme
daňového subjektu, teda také ktoré je pre neho prijateľnejšie. Pochybnosti
o správnosti musia súvisieť so zákonným postupom pri dokazovaní a následnom
rozhodnutí.
Hodnotenie dôkazov je základom pre rozhodnutie, pretože v priebehu
hodnotenia dôkazov si správca dane vytvára určitú ucelenú skutkovú predstavu o veci.
Povinnosť správcu dane spolupracovať s daňovým subjektom, dáva daňovému
subjektu priestor pre objektivizovanie skutkového stavu, a teda v konečnom dôsledku
aj správne zistenie a vyrubenie dane. Ak by daňový subjekt nemohol do tohto procesu
„zasiahnuť“ správca dane by rozhodol iba na základe svojvôle, čím by konečné
rozhodnutie bolo nepreskúmateľné.
Právna istota v procese dokazovania je tiež zaručená spoluprácou správcu dane
s daňovým subjektom a povinnosťou poučiť daňový subjekt o jeho právach
a povinnostiach. V dokazovaní v práve daní musí dôkazné bremeno zniesť daňový
subjekt, má povinnosť predložiť všetky skutočnosti, ktoré sú podstatné pre
rozhodnutie vo veci na druhej strane je povinnosť správcu dane brať do úvahy každý
dôkaz jednotlivo, ale aj vo vzájomných súvislostiach. V prípade, ak má správca dane
pochybnosti o správnosti či úplnosti dôkazov, vyzve daňový subjekt na odstránenie,
doplnenie alebo objasnenie nejasných skutočností. V tomto prípade daňový subjekt
má poskytnúť potrebnú súčinnosť správcovi dane. Napriek tomu, že by sa mohlo zdať,
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že ide o povinnosť, z nášho pohľadu je nevyhnutné vnímať spoluprácu správcu dane
s daňovým subjektom ako záruku právnej istoty a správnosti rozhodnutia.
2.2

Právna istota zaručená dvojstupňovým konaním pri správe daní

Jednou zo záruk právnej istoty pri správe daní je dvojstupňovosť konania,
ktorou je daňovému subjektu zaručená možnosť domáhať sa nápravy vydaného
rozhodnutia správcom dane. Preskúmanie rozhodnutia správcu dane, ktoré zasahuje
do práv a právom chránených záujmov daňového subjektu predstavuje realizáciu
princípu právnej istoty. Ak by náprava nezákonných a neodôvodnených rozhodnutí
nebola možná spôsobilo by to narušenie zákonnosti správy daní a priestor pre
svojvôľu v rozhodovaní správcu dane.
Uvedená zásada vychádza z ústavnej garancie práva na súdnu a inú právnu
ochranu, ktorá je zakotvená v čl. 46 Ústavy SR. Záruka toho, aby daňový subjekt sa
mohol brániť proti rozhodnutiu správcu dane, ktorým mu bola uložená povinnosť,
potvrdzuje zásadu právnej istoty.14
„Pre daňovú oblasť je vo vzťahu ku právu na súdnu a inú ochranu
najvýznamnejšia skutočnosť, že daňový subjekt nesmie byť v žiadnej fáze správy daní
a ani v nadväzujúcich konaniach zbavený alebo obmedzený v uplatnení svojich
procesných práv.“15
Potreba dodržiavania zásady dvojinštančnosti daňového konania je umocnená
tým, že správca dane svojimi rozhodnutiami zásadným spôsobom zasahuje do
majetkovej sféry daňového subjektu a tiež ďalších práv garantovaných Ústavou SR.
Možnosť preskúmať rozhodnutie, vydané správcom dane, odvolacím orgánom
predstavuje
„poistku“
proti
prijímaniu
nezákonných,
nesprávnych
a nepreskúmateľných rozhodnutí čím sa posilní dôvera v správnosť a zákonnosť
rozhodnutí a tým aj právna istota daňového subjektu v správe daní.
3

PRÁVNA ISTOTA A LEHOTY V SPRÁVE DANÍ

Zákonné lehoty, počas ktorých daňový subjekt má právo uplatniť si právny
nárok a splniť povinnosti musia byť jasne stanovené. Ak by daňový subjekt nemal
zákonom stanovené lehoty na výkon práv, došlo by k rozporu s právnou istotou tým,
že by jeho práva a povinnosti mohli byť v správe daní donekonečna spochybňované.
Je nesporné zabezpečiť priebeh konania tak, aby čo najmenej zaťažoval daňový
subjekt. Na tento účel zákon vymedzuje lehoty. Čo v prípade ak daňovému subjektu
je odopreté právo v dôsledku uplynutia lehoty?

14
ŠTRKOLEC,M.: Odvolanie proti rozhodnutiu správcu dane (daňového a colného úradu, obce). In: Daňový a
účtovný poradca podnikateľa, 6/2016, online: https://www.epi.sk/odborny-clanok/Odvolanie-proti-rozhodnutiuspravcu-dane-danoveho-a-colneho-uradu-obce.htm, 25.04.2006
15
Pozri bližšie: Nález Ústavného súdu SR, sp. zn. I. ÚS 314/2015 zo dňa 16. Decembra 2015
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V praxi však môže nastať situácia, že uplynutím lehoty daňový subjekt stratí
nárok uplatniť si právo. V takom prípade, v záujme zaručenia právnej istoty daňového
subjektu, môže byť daňovému subjektu za istých zásadných okolností, zameškanie
lehoty „odpustené“ a predĺžené. Je potrebné odlišovať situáciu, nespolupracujúceho
daňového subjektu, ktorý si svoje právo neuplatní svojím vlastným nespoľahlivým či
úmyselným konaním alebo nekonaním.16 Keďže spravodlivosť správy daní vo vzťahu
k daňovému subjektu, vzhľadom na jej charakter, nie je možná, je potrebné prihliadať
aj na znevýhodnené postavenie daňového subjektu a vykladať právne normy
s prihliadnutím na efektivitu, proporcionalitu a neutralitu správy daní. Treba však
zdôrazniť, že lehoty predovšetkým slúžia na dosiahnutie hospodárneho a rýchleho
konania, čo je v konečnom dôsledku v záujme tak štátu a obcí ako aj v záujme
daňového subjektu.
3.1

Rozsudok SD EÚ vo veci C-81/17

Súdny dvor sa v predmetnej veci zaoberal právnou istotou daňového subjektu
v súvislosti s právom na odpočet dane zaplatenej na vstupe.17 Orgány odmietli vrátiť
sumu DPH z dôvodu, že predmetné transakcie spadali do zdaňovacieho obdobia, ktoré
už bolo predmetom daňovej kontroly a ktorá už bola ukončená. Argumentom bolo
prípadné porušenie zásady zákazu neopakovateľnosti daňovej kontroly a keďže počas
daňovej kontroly neboli zistené žiadne nezrovnalosti súvisiace s transakciami
v predmetnom období a daňový subjekt nebol vyzvaný na doplnenie dôkazov z toho
vyplýva, že na uplatnenie vyššieho odpočtu DPH daňový subjekt nemá nárok.
Do konfliktu sa v tomto prípade dostáva právna istota daňového subjektu
súvisiaca s uplatnením práv na strane jednej a na strane druhej prípadne porušenie
zásady neopakovateľnosti daňovej kontroly. Je potrebné v súvislosti s prípadom
spomenúť, že doplnené dokumenty odstraňovali formálne nedostatky v pôvodnom
daňovom priznaní (podľa rumunského práva je možné opraviť vecné chyby
v daňovom priznaní do uplynutia 5 ročnej premlčacej lehoty).
V uvedenej veci sa SD EÚ zaoberá zásadou efektivity správy daní. Nie je
možné daňovému subjektu odoprieť, prípadne obmedziť právo na odpočítanie DPH.
Ak si daňový subjekt uplatní právo na odpočet DPH splnením všetkých
hmotnoprávnych i formálnych podmienok, nemožno daňovému subjektu odňať
16
Citované: Rozsudok SD EÚ vo veci C-81/17, b. 38: „...možnosť vykonávať právo na odpočítanie dane bez
akéhokoľvek časového obmedzenia by bola v rozpore so zásadou právnej istoty, ktorá vyžaduje, aby sa daňová
situácia zdaniteľnej osoby vzhľadom na jej práva a povinnosti vo vzťahu k daňovej správe nemohla donekonečna
spochybňovať. Lehotu na prepadnutie práv, ktorej uplynutie vedie k sankcii voči nedostatočne starostlivému
daňovému subjektu, ktorý opomenul požiadať o odpočítanie DPH na vstupe, a to ku strate práva na odpočítanie, teda
nemožno považovať za nezlučiteľnú so systémom stanoveným smernicou o DPH v rozsahu, v akom sa na jednej strane
táto lehota uplatňuje rovnakým spôsobom na analogické práva v daňovej oblasti založené na vnútroštátnom práve
a na práva založené na práve Únie (zásada ekvivalencie) a v akom na druhej strane v praxi neznemožňuje alebo
neprimerane nesťažuje výkon práva na odpočítanie (zásada efektivity).“
17
Na priblíženie skutkového stavu: V predmetnej veci bola v spoločnosti Zabrus vykonaná daňová kontrola na DPH
za časť roka 2014, pričom bola ukončená začiatkom roka 2015. Spoločnosť v máji 2015 vykonala opravu DPH za
kontrolované obdobie tak, že si uplatnila vyšší nárok na odpočet DPH, pričom tento nárok vedela preukázať
príslušnými dokumentmi.
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možnosť na opravu daňového priznania, a to ani vtedy, ak už bolo podrobené daňovej
kontrole. Uvedené je potvrdením zásady efektivity a neutrality.
„... zásady efektivity, daňovej neutrality a proporcionality majú vykladať v tom
zmysle, že bránia takej vnútroštátnej právnej úprave, ktorá odchýlením sa od lehoty
zavedenej vnútroštátnym právom na opravu daňových priznaní k DPH, zdaniteľnej
osobe neumožňuje pristúpiť k takej oprave, aby si mohla uplatniť právo na
odpočítanie dane, iba z dôvodu, že sa táto oprava týka obdobia, ktoré už bolo
predmetom daňovej kontroly.“
SD EÚ vo výroku rozhodnutia jasne zdôraznil potrebu ochrany práv a právom
chránených záujmov daňového subjektu a tiež potrebu rešpektovania právnej istoty
a zásad na ktorých je správa daní postavená vo vzťahu k odchýleniu sa od zákonných
lehôt a od zásady neopakovateľnosti daňovej kontroly:
„...zásady daňovej neutrality, efektivity a proporcionality sa majú vykladať
v tom zmysle, že bránia takej vnútroštátnej právnej úprave, ktorá odchýlením sa od
zákonnej lehoty zavedenej vnútroštátnym právom na opravu daňových priznaní
k DPH, za okolností sporu vo veci samej, zdaniteľnej osobe neumožňuje pristúpiť
k takej oprave, aby si mohla uplatniť právo na odpočítanie dane, iba z dôvodu, že sa
táto oprava týka obdobia, ktoré už bolo predmetom daňovej kontroly.“
Ak by sme uvedené mali aplikovať v našej správe daní, vychádzajúc z § 16 ods.
8 DP, podľa ktorého je daňovému subjektu priznaná možnosť podať dodatočné
daňové priznanie, ktorým by sa zvýšil nadmerný odpočet DPH, ak sa uplatnia
skutočnosti, ktoré neboli predmetom daňovej kontroly. Zásada neopakovateľnosti
daňovej kontroly nemá byť v rozpore s právnou istotou daňového subjektu.
3.2

Rozhodnutie SD EÚ vo veci C- 533/16 18

Súdny dvor EÚ sa v predmetnej veci zaoberal otázkou či je možné priznať
právo na vrátenie DPH daňovému subjektu za predpokladu, že splnil všetky
hmotnoprávne a procesnoprávne podmienky avšak nesplnil formálne podmienky
potrebné na uplatnenie práva.19 SD EÚ sa zaoberal dodržaním zásady neutrality
a proporcionality v správe daní pri postupe vnútroštátnych orgánov, ktoré odopreli
daňovému subjektu právo na vrátenie DPH z dôvodu uplynutie prekluzívnej lehoty.
SD EÚ sa v súvislosti s právnou istotou zaoberal postupom vnútroštátnych orgánov,
ktorý vychádzal zo striktného splnenia formálnych podmienok, ktorými sú dodanie
tovaru/služby a uplatnenie DPH dodávateľom vo faktúre nevyhnutné kumulatívne
splnenie podmienok.
18
Pozri bližšie: Rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-533/16 - Volkswagen AG proti Finančnému riaditeľstvu
Slovenskej republiky, zo dňa 21.marca 2018
19
Na spresnenie skutkového stavu: daňovník (Volkswagen AG) sa domáhal práva na vrátenie DPH, ktorú dodávateľ
síce odviedol správne, avšak neuvádzal DPH na vystavených faktúrach v presvedčení, že išlo o finančné vyrovnanie,
ktoré nepodlieha DPH. Následne dodávateľ zistil, že jeho postup je v rozpore so slovenskými právnymi predpismi.
Následne dodávateľ dodatočne vystavil všetky faktúry, tak ako to stanovuje slovenský právny poriadok, a podali
dodatočné daňové priznanie za roky 2004-2010 a DPH následne odviedli do štátneho rozpočtu. DÚ však žiadosti,
ktorá sa týkala rokov 2004-2006 nevyhovel z dôvodu uplynutia 5 ročnej prekluzívnej lehoty.
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Aj v predmetnom rozhodnutí SD EÚ v bode 46, zdôrazňuje podstatu a potrebu
stanovenia zákonných lehôt v konaní:
„Možnosť uplatniť právo na odpočítanie DPH bez časového obmedzenia by
však bola v rozpore so zásadou právnej istoty, ktorá vyžaduje, aby sa daňová situácia
zdaniteľnej osoby vzhľadom na jej práva a povinnosti vo vzťahu k daňovej správe
nemohla donekonečna spochybňovať.“
Je potrebné zdôrazniť, že v predmetom prípade neexistovala hrozba krátenia
dane alebo neodvedenia dane, keďže DPH bola odvedená. V tomto prípade došlo
k nesplneniu formálnych podmienok z dôvodu, že daňový subjekt nedisponoval
faktúrami. Z uvedeného je zrejmé, že keďže daňovník nedisponoval faktúrami, nebolo
možné, aby si svoje právo na vrátenie DPH uplatnil skôr tiež nemohla vedieť, že DPH
je splatná.
Ako z predchádzajúcej judikatúry SD EÚ vyplýva, pokiaľ ide o prekluzívnu
lehotu, ktorej uplynutie vedie k potrestaniu nedostatočne starostlivej zdaniteľnej
osoby, nemožno považovať za nezlučiteľnú s právom EÚ ani so zásadou efektivity
a ekvivalencie. Avšak ako je zo skutkového stavu zrejmé, daňový subjekt sa
nedopustil nedostatku náležitej starostlivosti ani nedošlo k zneužitiu práva prípadne
k tajnej dohode medzi spoločnosťami, preto nie je možné odoprieť právo na vrátenie
DPH z dôvodu uplynutia prekluzívnej lehoty.
„Právo Únie sa má vykladať v tom zmysle, že bráni právnej úprave členského
štátu, podľa ktorej za okolností, o aké ide vo veci samej, keď bola DPH fakturovaná
zdaniteľnej osobe a táto osoba ju zaplatila až niekoľko rokov po dodaní predmetného
tovaru, sa právo na vrátenie DPH odmieta priznať z dôvodu, že prekluzívna lehota
stanovená uvedenou právnou úpravou na uplatnenie tohto práva začala plynúť od
dátumu dodania tovaru a uplynula pred podaním žiadosti o vrátenie dane.“
SD EÚ sa teda pri výklade dodržiavania formálnych podmienok a dodržiavania
lehôt, na úkor právnej istoty a ochrany práv a právom chránených záujmov,
neprikláňa k striktnému dodržiavaniu formálnych podmienok za predpokladu, že sú
všetky hmotnoprávne a procesnoprávne podmienky na uplatnenie práva dodržané.
Toto rozhodnutie SD EÚ je zásadne pre výklad ustanovení slovenského práva a tiež
pre záruku právnej istoty v ďalších obdobných prípadoch.
ZÁVER
Našou prácou sme zdôraznili význam princípov predovšetkým princípu právnej
istoty v správe daní. Význam princípu právnej istoty spočíva predovšetkým v tom, že
vytvára limit v zásahoch do sféry daňového subjektu, správcom dane. Ako sme
v našej práci priblížili vo väčšine prípadov je to práve právna istota, ktorá chráni práva
a právom chránené záujmy daňového subjektu vo vzťahu k nadriadenému správcovi
dane.
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Princíp právnej istoty umocňuje zásady, na ktorých je správa daní postavená
a naopak právna istota je „ukrytá“ v niektorých zásadách správy daní. Či už ide
o dostatočné odôvodnenie rozhodnutia na základe voľného hodnotenia dôkazov
(obmedzenie voľnosti zákonnosťou a právnou istotou) alebo ide o predvídateľnosť
rozhodnutí správcu dane či povinnosť spolupráce správcu dane s daňovým subjektom
a poučenie o jeho právach a povinnostiach, toto všetko má zaručiť právnu istotu
daňového subjektu.
Právna istota je garanciou ochrany práv a právom chránených záujmov aj vo
vzťahu, kde prevažujú povinnosti daňového subjektu a ochrana jeho práv je
„druhoradá“. Ak správca dane bude postupovať s prihliadnutím na dodržiavanie
princípu právnej istoty, dôvera v správu daní za zvýši a tým sa zvýši aj jej efektivita
a význam.
POUŽITÁ LITERATÚRA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

BABČÁK, V.: Daňové právo na Slovensku a v EÚ. Bratislava: EPOS, 2019.
ISBN 978-80-562-0247-0. s. 910
ČOLLÁK, J.: Právne princípy a zásady: mýtus alebo pravda o posvätných
sluhoch aplikácie práva? Online: http://www.lexforum.sk/382. 25.03.2012
BUJŇÁKOVÁ, M.: Zásady a princípy daňového konania. In: Zeszyty naukowe
Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza, Prawo 18, DOI:
10.15584/znurprawo.2016.18.1
ROMÁNOVÁ, A.: Vybrané zásady daňového konania tak, ako ich nepoznali
klasické rozprávky. In: Acta Iuridica Olomoucensia, 2012, vol.7, no. 1
ŠTRKOLEC,M. a kol.: Interpretácia noriem daňového práva orgánmi verejnej
správy a súdnej moci. Košice: UPJŠ v Košiciach, 2011. ISBN 978-80-7097897-9 s. 202
ŠTRKOLEC,M.: Odvolanie proti rozhodnutiu správcu dane (daňového a
colného úradu, obce). In: Daňový a účtovný poradca podnikateľa, 6/2016,
Online:
https://www.epi.sk/odborny-clanok/Odvolanie-proti-rozhodnutiuspravcu-dane-danoveho-a-colneho-uradu-obce.htm, 25.04.2006
ZATLOUKAL, T: Daňová kontrola v širších souvislostech, 2. vydání. Praha:
C. H. Beck. 2011. ISBN 978-80-7400-366-0. s. 333
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2 Cdo 12 65 /2015 zo dňa 30.novembra
2016
Nález Ústavného súdu SR, sp. zn. I. ÚS 314/2015 zo dňa 16. Decembra 2015
Nález Ústavného súdu SR PL. ÚS 67/07 zo dňa 6. Februára 2008
Rozsudok SD EÚ vo veci C-81/17 zo dňa 26.apríla 2018
Rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-533/16 zo dňa 21.marca 2018
Nález Ústavního soudu ČR sp. zn. IV. ÚS 666/02 ze dne 15.prosinca 2003
Nález Ústavného súdu SR I. ÚS 17/99 zo dňa 22.septembra 1999
Nález Ústavného súdu SR III. ÚS 341/07 zo dňa 1. júla 2008
Uznesenie Ústavného súdu SR II. ÚS 34/95 zo dňa 17. augusta 1995
Nález Ústavného súdu SR sp. zn. I. ÚS 241/07 zo dňa 18. septembra 2008

558

KONTAKT NA AUTORA
radka.stefanova@student.upjs.sk
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Kováčska 26
040 75 Košice
Slovenská republika

559

Zodpovednosť advokáta a advokátskeho koncipienta pri
výkone svojho povolania
Responsibilities of an attorney and clerk during exercise of
their profession
Mgr. Sára Tarnociová

Abstrakt
Príspevok sa venuje vymedzeniu základných práv a povinností u advokáta, ako aj
advokátskeho koncipienta. Rovnako sa venuje právnej úprave postaveniu
predmetných povolaní a podmienok, ktoré musia byť splnené na to, aby mohli výkon
povolania realizovať. V nadväznosti na uvedené ďalej podrobne rozoberá
zodpovednosť advokáta a advokátskeho koncipienta pri výkone svojho povolania
s poukazom na diferenciáciu zodpovedností v predmetných povolaniach.
Kľúčové slová:
Advokát. Advokátsky koncipient. Zodpovednosť za škodu. Práva a povinnosti.
Abstract
This article addresses the rights and obligations of an attorney and clerk as well as the
legislation regarding these occupations and the requirements that must be fulfilled to
practice them. This is followed up by a detailed analysis of the responsibilities of both
an attorney and his/her clerk while practicing their professions, pointing out where
some responsibilities differ.
Key words:
Attorney. Clerk . Liability for damages. Rights and obligations.
ÚVOD
Predmetný príspevok sa bude venovať činnosti advokáta, ako aj advokátskeho
koncipienta pri výkone svojho povolania s ktorým sú spôsobené mnohé častokrát
nepredvídateľné situácie, z ktorých je potrebné bezodkladne vyvodiť potrebnú
zodpovednosť. Autorka zastáva názor, že každý z nás sa vo svojom živote ocitne
v situácii, ktorú nedokáže vyriešiť samostatne a siahne po kvalifikovanej právnej
pomoci. Práve moment výberu advokáta, je podľa názoru autorky rozhodný, nakoľko
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v súčasnosti je ponuka v oblasti poskytovania právnych služieb viac ako široká, avšak
práve v tomto momente je potrebné položiť si otázku, či je pre klienta pri výbere
poskytovateľa právnej služby rozhodná kvalita, alebo cena
Súčasný trh ponúka široké možnosti výberu osoby, či inštitúcie pri zvolení si
poskytovateľa právnej služby a časy, kedy na jedno mesto pripadalo len pár desiatok
advokátov sú dávno z nami. Okrem advokátov dnes poskytujú právne služby aj rôzne
organizácie a inštitúcie, ako napr. Centrum právnej pomoci, či Centrum správnej
pomoci, alebo individuálni právnici, ktorí však nie sú zapísaní v zozname advokátov,
ktorý vedie Slovenská advokátska komora. Práve tu narážame na elementárny
problém, ktorý je spôsobilý narobiť v budúcnosti pre klienta škody značného rozsahu.
V tomto smere je potrebné uvedomiť si, že každý advokát je právnik, avšak nie každý
právnik je advokát.
Tu narážame v spojitosti s výberom témy na problém, nakoľko miera
zodpovednosti u osoby advokáta v porovnaní s osobou, ktorá advokátom nie je, je
diametrálne odlišná. Vzhľadom na to, že autorka je druhý rok advokátskou
koncipientkou tak dokáže vniesť do príspevku aj svoje praktické skúsenosti aj
s poukazom na ustálenú rozhodovaciu činnosť súdov.
1

ADVOKÁT

Autorka považuje za potrebné v prvom rade v príspevku priblížiť osobu
advokáta, ako aj advokátskeho koncipienta, nakoľko predmetný štatút možno získať
až po splnení požadovaných a rigidne daných podmienok. Nepochybne, spĺňať
podmienky na štatút advokátskeho koncipienta je neporovnateľne jednoduchšie, ako
je tomu v prípade advokáta.
Advokát je osoba, ktorá je zapísaná do zoznamu advokátov, ktorý vedie
Slovenská advokátska komora a paralelne spĺňa všetky podmienky
stanovené zákonom č. 586/ 2003 Z.z. o advokácii ( ďalej len ako : „ zákon
o advokácii. Medzi základné podmienky, ktoré musí advokát spĺňať patrí najmä
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, získané vysokoškolské vzdelanie
druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy
v Slovenskej republike, alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom
vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou, absolvovanie minimálne trojročnej
koncipientskej praxe s minimálnymi obsahovými nárokmi podľa zákona, pričom táto
sa preukazuje denným výkazom praxe, absolvovanie vzdelávania v rozsahu a za
podmienok určených stavovskými predpismi Slovenskej advokátskej komory,
zloženie advokátskej skúšky, bezúhonnosť a spoľahlivosť a iné podmienky, ktoré
musia byť povinne splnené.
Osobám, ktorým bol priznaný titul docent a profesor vysokej školy, je daná
možnosť zápisu do zoznamu Slovenskej advokátskej komory, bez toho, aby museli
úspešne zložiť advokátsku skúšku. Ostatnými podmienkami sú však rovnako
zaviazaní, ako iní uchádzači o zápis do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej
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komory. Autorka si však túto možnosť dovoľuje v istom smere spochybniť, nakoľko
má za to, že skutočnosť, že osoba nadobudne predmetné akademické tituly nezakladá
domnienku, že táto by bola osobou spôsobilou na výkon advokátskeho povolania.
Zastáva názor, že práve prax je nosným pilierom na ktorom budúci kvalitný, či naopak
neodborný výkon povolania bude stáť.
Dôležité je tiež definovanie samotného povolania advokáta, ktorý je jasne
vymedzený v ust. § 2 zákona o advokácii. Podľa ust. § 2 zákona o advokácii : „
Advokát je pri poskytovaní právnych služieb nezávislý, je viazaný všeobecne
záväznými právnymi predpismi a v ich medziach príkazmi klienta.“ 1Zákon
o advokácii ďalej v § 3 určuje, že advokátske povolanie, je povolaním slobodným,
ktoré možno vykonávať, len v medziach zákona o advokácii.
Zákon o advokácii jasne definuje aj zodpovednosť advokáta pri výkone svojho
povolania a s tým spojený výkon práv a povinností, avšak tejto problematike sa
autorka bude v príspevku venovať až následne, po priblížení osoby advokátskeho
koncipienta.
1.1

Advokátsky koncipient

Definíciu advokátskeho koncipienta upravuje zákon o advokácii vo svojej
piatej časti. Podľa ust. § 61 zákona o advokácii : „Advokátsky koncipient je ten, kto je
zapísaný do zoznamu advokátskych koncipientov vedeného komorou.“ 2Čo sa týka
potrebných podmienok, ktoré musí spĺňať uchádzač o zápis do zoznamu
advokátskych koncipientov, tie možno hodnotiť ako menej náročné, či menej prísne,
najmä s poukazom na skutočnosť, že činnosť advokátskeho koncipienta je viac menej
spätá s činnosťou advokáta u ktorého je advokátsky koncipient v pracovnom pomere
a miera jeho samostatnosti je pri výkone zamestnania minimálna.
Medzi základné podmienky, ktoré musí advokátsky koncipient spĺňať na zápis
do zoznamu advokátskych koncipientov do Slovenskej advokátskej komory sú
bezúhonnosť, spoľahlivosť, plná spôsobilosť na právne úkony, dosiahnuté
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej
fakulte vysokej školy v Slovenskej republike, prípadne, ak má uznaný doklad
o dosiahnutí právnického vzdelania v zahraničí. Nemenej dôležitou podmienkou je
uzavretý pracovný pomer s advokátom, verejnou obchodnou spoločnosťou,
komanditnou spoločnosťou alebo so spoločnosťou s ručením obmedzeným, pričom
nie je súčasne v pracovnom pomere, alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu s
iným zamestnávateľom okrem pedagogickej, publikačnej, literárnej, vedeckej alebo
umeleckej činnosti alebo činnosti, ktorá nie je v rozpore s povahou a etickými
princípmi výkonu praxe advokátskeho koncipienta.

1
2

§ 2 zák. č. 586/2003 Z.z. o advokácii
§ 61 zák. č. 686/2003 Z.z. o advokácii
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2

PRÁVA A POVINNOSTI ADVOKÁTA A ADVOKÁTSKEHO
KONCIPIENTA

Práve s výkonom práv a povinností je bezprostredne spätá zodpovednosť
advokáta a advokátskeho koncipienta. Autorka preto považuje za potrebné priblížiť aj
základné práva a povinnosti advokáta a koncipienta pri výkone svojej činnosti, ktorá
bezprostredne súvisí so zodpovednosťou za výkon predmetných povolaní. Ide o celý
sleď práv a povinností, ktoré sú jednak dané základným a nosným zákonom
o advokácii a inými podpornými právnymi predpismi, avšak autorka má za to, že ide
o práva a povinnosti, ktoré vyplývajú aj z etického kódexu, či dobrých mravov, ktoré
majú byť bezpochyby pri výkone týchto povolaní zachované.
2.1

Základné povinnosti advokáta

Práva a povinnosti advokáta vymedzuje zákon o advokácii v § 18
a nasledujúce. Ide o celý rad jednotlivých práv a povinností, ktorými je advokát
viazaný, avšak príspevok sa bude venovať tým najpodstatnejším a podľa autorky
najdôležitejším.
Advokát je povinný podľa § 18 pri výkone advokácie chrániť a presadzovať
práva a záujmy klienta a riadiť sa jeho pokynmi. V prípade, že sú pokyny klienta
v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi , advokát nimi nie je viazaný
a je povinný na to klienta upozorniť. 3V tomto prípade zákonodarca podľa názoru
autorky veľmi správne reagoval na situáciu, kedy klient požaduje od advokáta aj „
nesplniteľné“ a častokrát ide o pokyny, resp. požiadavky, ktoré nie sú v medziach
zákona realizovateľné a advokát je tak od výkonu týchto úkonov oslobodený.
Ďalšou veľmi podstatnou povinnosťou advokáta je výkon advokácie
s odbornou starostlivosťou, ktorou sa v praxi rozumie konanie advokáta čestne,
svedomito, primeraným spôsobom. Advokát je povinný využívať všetky právne
prostriedky a uplatňovať v záujme klienta všetko, čo podľa svojho presvedčenia
považuje za prospešné. Neopomenuteľnou povinnosťou ostáva vždy zachovanie
účelnosti a hospodárnosti konania, nakoľko sa čoraz častejšie stretávame v právnej
praxi s prípadmi, kedy advokáti vedome spôsobujú prieťahy v konaní za účelom
zvýšenia svojej odmeny za ďalšie nepotrebné právne úkony. V tomto smere možno
priamo nadviazať na ďalšiu podstatnú povinnosť na strane advokáta, ktorá súvisí
s jeho odmenou. Advokát je povinný riadne informovať svojho klienta o výške
odmeny za právne služby, ako aj za jednotlivý právny úkon. Dôležité je, že výška
odmeny musí byť poberateľovi právnej služby známa ešte pred výkonom
predmetného právneho úkonu. V prípade že by riadne a vopred klienta neinformoval
o výške odmeny vopred, za takýto právny úkon stráca nárok na odmenu. Určitú
výnimku z uvedenej povinnosti zákonodarca ponúka v prípade, že právny úkon bolo
potrebné vykonať neodkladne.

3

Pozri § 18 zák. č. 586/ 2003 Z.z. o advokácii
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Nemenej podstatnou povinnosťou na strane advokáta ostáva mlčanlivosť,
ktorou je advokát v zmysle § 23 zákona o advokácii viazaný. Zákon pripúšťa aj určité
výnimky z povinnosti zachovávať mlčanlivosť, avšak len v prípade, že klient pozbaví
mlčanlivosti advokáta a to výlučne v písomnej žiadosti, v ktorej musí spravidla jasne
a nezameniteľne vymedziť osoby, ktoré bude oprávnený advokát informovať
o skutočnostiach súvisiacich s právnou vecou klienta. Zbavenie mlčanlivosti sa
v praxi využíva najmä v prípade trestných konaní, kedy sa klient nachádza vo výkone
trestu odňatia slobody, či vo väzbe a nemá priamy kontakt so svojou rodinu a praje si,
aby boli jeho rodinní príslušníci informovaní o priebehu jeho právnej veci.
Po priblížení si základných povinností advokáta, ktorých je však okrem
uvedených väčšie množstvo, avšak poukázali sme len na tie z pohľadu autorky
najdôležitejšie, si v príspevku rozoberieme nemenej dôležité práva, ktoré advokátovi
pri výkone svojho povolania prináležia. Medzi základné povinnosti advokáta patria aj
rôzne druhy zodpovedností, ktoré povinne znáša každý advokát, avšak týmto sa
budeme venovať v príspevku v jeho osobitnej časti.
2.1.2 Základné práva advokáta
Okrem uvádzaných povinností prináleží advokátovi vo vzťahu ku klientovi aj
celý rad rozličných práv, ktoré významnou mierou regulujú poskytovanie právnych
služieb.
V nasledujúcej časti bude príspevok zameraný na priblíženie práva advokáta na
možnosť poskytovania právnych služieb, ako aj práva na odmietnutie ich
poskytovania, práva na odmenu za vykonanú prácu a s ním spojené právo na
primeraný preddavok, právo na pravdivé a úplné informácie od klienta a v poslednom
rade právo advokáta na odstúpenie od poskytovania právnych služieb.
Prvým právom, ktorému sa príspevok bude venovať je právo advokáta na
poskytovanie právnych služieb. „Úpravu tohto práva poskytuje §19 zákona o
advokácii. V ustanovení odseku 1 predmetného paragrafu je zakotvené oprávnenie
advokáta poskytovať právne služby na celom území Slovenskej republiky. Z uvedeného
vyplýva, že advokát zapísaný do zoznamu advokátov, ktorý vedie SAK, môže
poskytovať právne služby bez akýchkoľvek teritoriálnych obmedzení.“4
„Odsek 2 rozširuje teritoriálne oprávnenie advokáta poskytovať právne služby
aj mimo územia Slovenskej republiky, pričom toto poskytovanie právnych služieb musí
byť v medziach ustanovených medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a
vyhlásené spôsobom ustanoveným v zákone a rovnako v súlade s podmienkami
ustanovenými týmto zákonom.“ 5„V Komore zapísaný advokát môže poskytovať
právne služby slobodne a bez akýchkoľvek obmedzení aj mimo Slovenskej republiky.
Dokonca, zákon o advokácii neobmedzuje toto právo advokáta ani na územie
4
OLEJ, Jozef, Peter KERECMAN a Peter KALATA a kol. Zákon o advokácií. Komentár. 1.vydanie. Bratislava: C.H.
Beck, 2013. ISBN 978-80-89603-11-4, s. 169.
5
Pozri § 19 ods. 2 zák. č. 586/2003 Z.z. o advokácii
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Európskej únie, ale ponecháva mu možnosť poskytovať právne služby kdekoľvek v
cudzine. Samozrejme pod podmienkou, že takáto možnosť bude vymedzená
medzinárodnými zmluvami.“6
Ďalšie právo, ktorému sa príspevok venuje je právo advokáta späté s nárokom
na odmenu za vykonané služby. „Z legálnej definície §1 ods. 2 zákona o advokácii
vyplýva, že výkonom advokácie je zastupovanie klientov pred súdmi, orgánmi verejnej
moci inými právnymi subjektmi, obhajoba v trestnom konaní, spisovanie listín a
poskytovanie právnych rád a iné formy právneho poradenstva za podmienky, že sa
vykonáva sústavne a za odmenu. S ohľadom na komentár k zákonu o advokácii,
odmena je imanentnou súčasťou poskytovania právnych služieb.“7
„Ešte pred vznikom samotného právneho vzťahu by mal advokát klienta
informovať o modalitách platenia služieb. Malo by dôjsť ku predbežnej dohode, ktorá
má uspokojiť klienta, aby vedel s čím má rátať. Táto dohoda môže byť modifikovaná
v prípade že situácia sa bude vyvíjať iným smerom než sa očakávalo, klient by
samozrejme mal o tom vedieť a vopred s tým súhlasiť.“8
Okrem už spomínaného práva na odmenu má advokát nárok aj na náhradu
hotových výdavkov a na náhradu za stratu času. V zmysle §24 ods. 2 zákona o
advokácii sa za hotové výdavky považujú výdavky účelne a preukázateľne
vynaložené v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, najmä súdne a iné poplatky,
cestovné a telekomunikačné výdavky a výdavky na znalecké posudky, preklady,
odpisy alebo výpisy z verejných registrov. „Úpravou odmeny advokáta za
poskytovanie právnych služieb sa zaoberá aj bod 3.4. Etického kódexu advokátov v
EÚ. Podľa predmetného ustanovenia klient musí byť oboznámený v plnom rozsahu o
odmene, ktorú si advokát účtuje. Táto odmena musí byť primeraná, musí zodpovedať
povahe veci a v neposlednom rade musí byť v súlade so zákonom a zásadami výkonu
povolania.“9
„Podrobnejšie sa s úpravou práva advokáta na odmenu stretávame vo
Vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z.z. o
odmenách a náhradách advokátov za poskytnutie právnych služieb. V zmysle
ustanovenia § 1 ods. 2 predmetnej vyhlášky možno odmenu advokáta rozdeliť na
zmluvnú a tarifnú. S právom advokáta na primeranú odmenu je úzko späté aj právo
na primeraný preddavok. Preddavok môže byť definovaný ako primeraná čiastočná
úhrada záväzku pred uskutočnením dohodnutého plnenia.“10 Pri posudzovaní
primeranosti preddavku má advokát vychádzať z reálneho odhadu celkovej výšky
6
OLEJ, Jozef, Peter KERECMAN a Peter KALATA a kol. Zákon o advokácií. Komentár. 1.vydanie. Bratislava: C.H.
Beck, 2013. ISBN 978-80-89603-11-4, s. 170.
7
OLEJ, Jozef, Peter KERECMAN a Peter KALATA a kol. Zákon o advokácií. Komentár. 1.vydanie.
8
KRSKOVÁ, Alexandra. Etické desatoro začínajúceho advokáta (Vademecum profesijnej etiky). Bratislava: IURA
EDITION, 2008. ISBN 978-80-8078-185-9. s. 139.
KRSKOVÁ, Alexandra. Etické desatoro začínajúceho advokáta (Vademecum profesijnej etiky). Bratislava: IURA
EDITION, 2008. ISBN 978-80-8078-185-9. s. 139.
10
OLEJ, Jozef, Peter KERECMAN a Peter KALATA a kol. Zákon o advokácií. Komentár. 1.vydanie. Bratislava:
C.H. Beck, 2013. ISBN 978-80-89603-11-4, s. 233
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odmeny, očakávaných hotových výdavkov a náhrady za stratu času. Svedčí o tom
ustanovenie §10 Advokátskeho poriadku.
Právo advokáta na informácie od klienta síce nemá svoje zákonné ukotvenie,
avšak toto právo radíme medzi tie najvýznamnejšie, nakoľko riadna informovanosť
advokáta o predmetnej právnej veci je nevyhnutnosťou pre vzťah medzi advokátom
a klientom a je základným predpokladom pre naviazanie dôvery medzi uvedenými
subjektmi. Je viac ako dôležité, aby advokát riadne poznal skutkový stav predmetnej
veci, od čoho sa ďalej odvíja aj samotná kvalita poskytovaných právnych služieb.
Hoci je povolanie advokáta posolstvom, predmetom ktorého je vykonávať
„službu ľudu“ a každý má Ústavou garantované právo na využitie služieb advokáta,
súčasná platná legislatíva umožňuje advokátom prostredníctvom práva advokáta
odstúpiť od poskytovania právnych služieb, odstúpiť od zmluvy o právnom
zastupovaní. Odstúpenie advokáta od poskytovania právnych služieb je upravené
v zákone o advokácii v § 22, kde možno nájsť demonštratívny výpočet okolností, za
ktorých môže advokát od právneho zastupovania odstúpiť. Skutočnosť, že advokát
môže odstúpiť od právneho zastupovania len v zákonom exaktne vymedzených
prípadoch odkazuje na zachovanie práva každého človeka na poskytovanie právnych
služieb, či advokátske posolstvo, v zmysle ktorého, by sa mal každý advokát usilovať
o privedenie prípadu konkrétneho klienta až do konca.
V súčasnosti zákon o advokácií s poukazom na ustálenú prax rozoznáva
niekoľko dôvodov v zmysle ktorých môže advokát od zastupovania odstúpiť.
Ako prvý dôvod, ktorému sa príspevok bude venovať je strata, resp. vážne
narušenie dôvery vo vzťahu advokáta a klienta. „ Prejavov nedostatku dôvery medzi
advokátom a klientom môže byť niekoľko. Ide napríklad o situácie, keď klient
advokátovi úmyselne zamlčuje podstatné skutočnosti významné pre poskytovanie
právnych služieb, keď klient odmieta uposlúchnuť rady advokáta alebo nepredloží
dôkazy, ktorými disponuje. Prejavom nedostatku dôvery môže byť aj nevhodné a
neslušné správanie sa klienta k advokátovi, ba dokonca aj neposkytnutie potrebnej
súčinnosti klienta. Ide o takú súčinnosť klienta, ktorá je pre poskytovanie právnych
služieb nevyhnutná a bez nej nemožno v ich poskytovaní ďalej pokračovať.“ 11
Uvedené dôvody sú v zmysle objektívnych skutočností takého charakteru, pre ktoré
sa naruší dôvera medzi advokátom a jeho klientom v takej miere, že nemožno bez
dôvodných obáv pokračovať vo výkone právnych služieb.
Druhým dôvodom na odstúpenie advokáta na poskytovanie právnych služieb
je situácia, keď sú pokyny klienta v rozpore s predpismi Slovenskej advokátskej
komory. Ako bolo už v príspevku uvedené, ide o výnimku, kedy advokát nie je
povinný riadiť sa pokynmi klienta. Podstatnými ustanoveniami v tomto smere sú
jednak už uvedené ust. § 18 Zákona o advokácii v zmysle ktorého advokát nie je
povinný byť viazaný pokynmi klienta, ak sú v rozpore s predpismi Slovenskej
11
OLEJ, Jozef, Peter KERECMAN a Peter KALATA a kol. Zákon o advokácií. Komentár. 1.vydanie. Bratislava:
C.H. Beck, 2013. ISBN 978-80-89603-11-4, s. 200-202.
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advokátskej komory a tiež nemenej dôležitým ostáva ust. § 18 v jeho treťom odseku,
v zmysle ktorého je advokát povinný konať tak, aby neznižoval dôstojnosť
advokátskeho stavu a aby dodržiaval pravidlá profesijnej etiky. Uvedené ustanovenia
dávajú jasnú odpoveď na to, prečo môže byť pokyn klienta dôvodom na odstúpenie
advokáta od zmluvy o poskytovaní právnych služieb.
Tretím dôvodom, prečo advokát môže, avšak nemusí odstúpiť od zmluvy
o poskytovaní právnych služieb je prípad, kedy klient požaduje od advokáta taký
postup, resp., vykonanie takého úkonu, s ktorým advokát nesúhlasí a odmieta sa
s ním stotožniť s poukazom na jeho odborné znalosti a skúsenosti, avšak klient aj
napriek upozorní advokáta naďalej trvá na vykonaní požadovaného postupu.
Posledným dôvodom, pre ktorý môže advokát odstúpiť od zmluvy s klientom
je neuhradenie primeraného preddavku, doplnenie preddavku, alebo odmeny. Musí
však ísť v zásade o prípady, kedy bol klient vopred riadne s povinnosťou týchto úhrad
ako aj o ich výške upovedomený.
2.2

Základné povinnosti advokátskeho koncipienta

Po už uvádzaných základných povinností, ktoré musí uchádzač o zápis do
zoznamu advokátskych koncipientov spĺňať si v príspevku priblížime aj ďalšie
povinnosti, ktoré musia spĺňať už riadne zapísaní a vedení advokátski koncipienti.
V tejto fáze ide spravidla o povinnosti, ktoré už bezprostredne vyplývajú z ich
pracovného pomeru.
V prvom rade ide o sled povinností, ktoré musia advokátski koncipienti splniť
na to, aby mohli úspešne ukončiť svoju koncipientskú prax a následne sa prihlásiť na
advokátske skúšky. Každý koncipient je povinný absolvovať trojročnú prax, do ktorej
sa nezapočítava prax v priebehu štúdia. Prax spravidla plynie odo dňa kedy bol
s advokátskym koncipientom uzavretý pracovný pomer a následne na to, bol riadne
zapísaný do zoznamu vedeného Slovenskou advokátskou komorou. Istú novotu v sebe
priniesla podmienka spočívajúca v nutnom preukázaní právnického vzdelanie nie len
v druhom stupni, ale aj v prvom stupni. Do 01. 01. 2015 postačovalo na preukázanie
vzdelania len predloženie diplomu z ukončenia magisterského štúdia. Koncipient je
ďalej povinný viesť si výkaz praxe, do ktorého každodenne podrobne popisuje
zoznam svojej vykonanej činnosti. Ide o výkaz, ktorý sa následne predkladá pred
vykonaním advokátskych skúšok, pričom advokátsky koncipient je povinný splniť
počas plynutia koncipientskej praxe absolvovanie min. 10 trestných pojednávaní a 20
trestných pojednávaní.
Ďalšia povinnosť advokátskeho koncipienta je spojená s jeho vzdelávaním.
Povinnosť vzdelávanie jednak spočíva v samoštúdiu, ale aj v povinnom absolvovaní
vzdelávacích podujatí organizovaných Slovenskou advokátskou komorou. Podľa
ust.§ 2 ods.1 Uznesenia konferencie advokátov o výchove advokátskych koncipientov
a ďalšom vzdelávaní advokátov: „Počas praxe u školiteľa je advokátsky koncipient
povinný prehlbovať svoje znalosti najmä sústavným štúdiom právnych predpisov,
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judikatúry, odbornej literatúry, poskytovaním právnych služieb pod dohľadom
školiteľa a podľa jeho pokynov a aktívnou účasťou na seminároch, na ktorých
advokátsky koncipient získava predpoklady nevyhnutné na výkon advokácie.”12
Povinnosti advokátskeho koncipienta sú pomerne rozsiahle, avšak v príspevku
boli vymedzené základné povinnosti, ktoré musí nutne spĺňať každý advokátsky
koncipient pre riadny výkon svojho povolania.
2.2.1 Základné práva advokátskeho koncipienta
Základné práva advokátskeho koncipienta priamo nadväzujú na následné
povinnosti advokátov. Základným právom advokátskeho koncipienta je právo na
primeranú mzdu. V tejto fáze narážame na v praxi častokrát vyskytujúci sa problém,
nakoľko advokáti, ktorí zamestnávajú koncipientov nedodržujú zákonom stanovené
minimálne mzdové podmienky, ktoré musia byť pri stanovení mzdy koncipienta
dodržané. Nie je žiadnym tajomstvom ani prekvapením, že zákonník práce upravuje
okrem základnej minimálnej mzdy aj minimálne mzdové nároky ako násobky
minimálnej mzdy a príslušného koeficientu minimálnej mzdy, pričom tieto sú
odstupňované v závislosti od stupňa náročnosti konkrétnych pracovných pozícii.
Autorka má za to, že vzhľadom na skutočnosť, že advokátski koncipienti majú
ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a pri výkone svojho zamestnania
postupujú vo veľkej miere samostatne a ich výkon zamestnania je spojený s náležitou
zodpovednosť, mzda by mala predstavovať pri najmenšom 1,4 násobok minimálnej
mzdy. Z praktických skúseností autorky ako aj prihliadnuc na empirické poznatky
získané rozpravou s inými advokátskymi koncipientmi možno spoľahlivo uviesť, že
prevažná väčšina advokátskych koncipientov je odmeňovaná za svoju prácu len
mzdou v minimálnej výške. Je na mieste položiť si otázku, či takéto ohodnotenie osôb,
ktoré majú vyštudované náročné vysoké školy, pracujú denne cez riadne stanovený
pracovný čas a disponujú pri výkone svojho zamestnania veľkou mierou
zodpovednosti je dostatočné.
Bohužiaľ, súčasná prax na strane advokátov zaviedla odmeňovanie
advokátskych koncipientov do bežnej praxe a advokáti zabudli na skutočnosť, že
v prípade, ak svojich advokátskych koncipientov odmeňujú len minimálnou mzdou,
dopúšťajú sa konania, ktoré je v rozpore s právnymi predpismi. „V tejto súvislosti
dávame do pozornosti rozhodnutie II. disciplinárneho senátu zo dňa 05. 04. 2011, sp.
zn. DS II, -112/10:3180/2010, podľa ktorého advokát, ktorý zamestnáva advokátskeho
koncipienta v rozpore so Zákonom o advokácii a Advokátskym poriadkom,
odmeňovanie advokátskeho koncipienta vykonáva v rozpore s platnými právnymi
predpismi, povinnosť odvádzať odvody do príslušných subjektov prenesie na
advokátskeho koncipienta a nezabezpečuje financovanie školení advokátskych
koncipientov, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa 56 ods. 1 Zákona
o advokácii.“13 V tejto súvislosti je potrebné dodať, že na to, aby bol advokát pre
12
13

§2 ods.1 Uznesenie konferencie advokátov o výchove advokátskych koncipientov a ďalšom vzdelávaní Advokátov.
Dostupné informácie na:https://www.ulpianus.sk/blog/pravna-istota-advokatskeho-koncipienta/?print=1
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takéto konanie disciplinárne stíhaný, musia sa o jeho konaní v prvom rade príslušné
orgány komory riadne dozvedieť. Práve tu narážame na základný problém, nakoľko
advokátski koncipienti z obavy zo straty zamestnania konanie advokáta v prevažnej
miere nikdy nenahlásia. Otázkou tak naďalej ostáva, do kedy budú koncipienti
schopní vykonávať toto náročné povolanie za minimálne finančné ohodnotenie,
z ktorého sa bez pomoci ich rodín nedá vyžiť.
Advokátsky koncipient má v zmysle platných predpisov právo, resp. možnosť
zastupovať advokáta na základe udeleného substitučného splnomocnenia a po
prechádzajúcom súhlase klienta v konaní pred súdom, ak ide o konanie pred
prvostupňovým súdom najskôr po uplynutí troch mesiacov, ak ide o konanie pred
krajským súdom, najskôr po uplynutí šiestich mesiacov. Koncipient nesmie
zastupovať advokáta v konaní pred Najvyšším súdom SR, ako aj pred Ústavným
súdom SR.
3

ZODPOVEDNOSŤ
KONCIPIENTA

ADVOKÁTA

A ADVOKÁTSKEHO

Zodpovednosť advokáta, ako aj advokátskeho koncipienta možno definovať
ako zodpovednosť jednak právnu, ale aj zodpovednosť etického pôvodu. Ide
o zodpovednosť nie len vo či klientovi samotnému , ale aj zodpovednosť voči
samotnej Slovenskej advokátskej komore, spolupracovníkom, právnickej profesii, ale
tiež verejnosti samotnej. Zodpovednosť v sebe nesie mnohé ďalšie prívlastky, ktorými
by sa mali advokáti, ako aj advokátski koncipienti bezpochyby riadiť. Ide najmä
o čestnosť, dobromyseľnosť, ľudskosť, empatickosť a zdvorilosť.
3.1. Zodpovednosť advokáta pri výkone svojho povolania
Advokát sa počas svojej praxe môže dostať do rôznorodých zodpovednostných
vzťahov. Najčastejšími sú zodpovednostné vzťahy vznikajúce v rovine
občianskoprávnej,
obchodnoprávnej,
trestnoprávnej
a v poslednom
rade
pracovnoprávnej.
3.1.1. Všeobecne k zodpovednosti za škodu
Z hľadiska diferenciácie rozlišujeme zodpovednosť, ktorá vzniká zo
záväzkových, alebo mimozáväzkových vzťahov. „Zodpovednosť záväzková je
povinnosť náhrady škody vniknutej ako dôsledok porušenia záväzku, zodpovednosť
medzi individuálne určenými subjektmi, medzi ktorými je záväzkový vzťah (založený
zmluvou). Mimozáväzková zodpovednosť je náhrada škody vzniknutej porušením
inej právnej povinnosti medzi osobami, medzi ktorými nie je žiaden iný právny vzťah
(nie je medzi nimi uzatvorená zmluva, resp. uzatvorená zmluva je neplatná).“14

14

Dostupné informácie na: https://www.epi.sk/odborny-clanok/Zodpovednost-advokata-za-skodu-1- cast.htm
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Základné právne predpisy, ktoré upravujú zodpovednosť za škodu sú jednak
ustanovenia Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka. Zodpovednosť za
škodu upravuje tiež zákon o advokácii, ktorý má vo vzťahu k advokátom prednosť
pred použitím všeobecných zákonníkov. „Zodpovednosť za škodu upravená v § 373
a nasl. ObZ je zodpovednosťou záväzkovou. To, v ktorých prípadoch sa aj
mimozáväzková zodpovednosť riadi týmito ustanoveniami, vyplýva z § 757
ObZ, podľa ktorého „pre zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením
povinností ustanovených týmto zákonom platia obdobne ustanovenia § 373 a nasl.“.
„To znamená, že ustanoveniami § 373 a nasl. ObZ (a teda Obchodným zákonníkom)
sa riadi (okrem zodpovednosti záväzkovej z obchodnoprávnej zmluvy) iba
mimozáväzková zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením povinnosti ustanovenej
v Obchodnom zákonníku. Mimozáväzková zodpovednosť za škodu spôsobenú
porušením povinnosti ustanovenej inou normou než normou Obchodného
zákonníka sa riadi Občianskym zákonníkom.“15
V prípade záväzkovej zodpovednosti advokáta sa vyžaduje, aby bol advokát
subjektom v platnom záväzkovom vzťahu, ktorý je založený spravidla zmluvou
s klientom o poskytovaní právnych služieb. V takomto prípade, sa zodpovednosť v
záväzkovom vzťahu bude spravovať predpismi zákona o advokácii podľa ust. § 26
a nasl. Otázky, ktoré nie sú zákonom o advokácii zodpovedané, sa posudzujú podľa
noriem Občianskeho, prípadne Obchodného zákonníka, pričom rozhodnou
skutočnosťou je povaha právneho vzťahu medzi advokátom a klientom. V uvedenom
prípade hovoríme o zodpovednosti objektívnej.
V ostatných prípadoch hovoríme o zodpovednosti mimozáväzkovej, v ktorej
advokát nie je subjektom záväzkového, resp. zmluvného vzťahu. V predmetnom
prípade sa zodpovednosť nespravuje v zmysle ustanovení zákona o advokácii, ale
podľa ustanovení Občianskeho zákonníka, za predpokladu, že nejde o zodpovednosť
špecifického charakteru, t.j. napr. zodpovednosť za prevzatú vec, kedy sa na uvedený
prípad môže vzťahovať aj osobitná zodpovednosť. Je potrebné poznamenať, že
všeobecná zodpovednosť je budovaná na princípe prezumovaného zavinenia.
Ďalšou dôležitou diferenciáciou je delenie zodpovednosti na občianskoprávnu
a obchodnoprávnu.
Zodpovednosť podľa občianskeho zákonníka môže byť jednak zodpovednosť
objektívna, alebo zodpovednosť založená na princípe zavinenia a teda, subjektívna
zodpovednosť. „Predpokladmi vzniku zodpovednosti založenej na princípe
zavinenia je 1. porušenie právnej povinnosti (existencia protiprávneho úkonu); 2.
vznik škody; 3. existencia príčinnej súvislosti medzi porušením právnej povinnosti a
vznikom škody; 4. zavinenie (vo forme úmyslu alebo nedbanlivosti), ktoré je
prezumované. Škodca pre exkulpáciu preukazuje okolnosti, z ktorých je možné
spoľahlivo usudzovať, že škode nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého
úsilia, ktoré od neho bolo (objektívne) možné za daných okolností prípadu požadovať
15

Tamtiež
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(t. j. škodu nezavinil).“16 Pri objektívnej zodpovednosti sa vyžaduje existencia určitej
právne kvalifikovanej udalosti, vznik škody a kauzálny nexus medzi porušením
právnej povinnosti a vznikom škody. V prípade objektívnej zodpovednosti zákon
pripúšťa možnosť zbaviť sa tejto zodpovednosti za predpokladu splnenia stanovených
podmienok a v takomto prípade hovoríme o tzv. liberácií.
V prípade zodpovednosti v rovine obchodnoprávnej hovoríme o zodpovednosti
výlučne objektívnej. Daná zodpovednosť predpokladá porušenie právnej povinnosti,
neexistenciu okolností vylučujúcich zodpovednosť, vznik majetkovej škody
a kauzálny nexus medzi porušením povinnosti a vznikom samotnej škody. Poslednou
podmienkou ktorej splnenie sa predpokladá je možnosť predvídateľnosti takejto
škody. Aj v tomto prípade sa pripúšťa možnosť liberácie, avšak len v prípade, že
škoda vznikla nezávisle od vôle škodcu, u ktorej na základe objektívnych skutočností
nemožno rozumne predpokladať, že by škodca túto prekážku alebo následok odvrátil,
alebo prekonal a o ktorej nemožno rozumne predpokladať, že by v čase vzniku
záväzku túto okolnosť škodca predvídal.
3.2

Zodpovednosť advokáta

„Zodpovednosť advokáta za škodu spôsobenú pri výkone advokácie je dnes
objektívnou zodpovednosťou. Jej súčasná právna úprava je výsledkom historického
vývoja a je v súčasnosti na Slovensku dotvorená málo rozvinutou judikatúrou, čo je
dôsledkom zásadnej zmeny právnej úpravy predpokladov jej vzniku prijatím prvého
slobodného zákona o advokácii. Význam pre riešenie vznikajúcich otázok má aj
právna povaha samotného vzťahu klient – advokát. Osobitným problémom je
zodpovednosť advokáta za škodu spôsobenú právnym názorom. Zodpovednosť
advokáta voči klientovi, prípadne iným osobám, môže byť však aj zodpovednosťou
mimozmluvnou, založenou na čiastočne odlišných princípoch. Súčasťou
zodpovednosti advokáta je aj zodpovednosť za veci prevzaté od klienta alebo pre
klienta. Znalosť problematiky zodpovednosti za škodu spôsobenú advokátom je pre
advokáta nevyhnutnou nielen v prípade, ak je voči nemu uplatnená žalobou, ale aj
preto, že umožňuje advokátovi vystríhať sa konania, ktoré by mohlo k vzniku tejto
zodpovednosti viesť.“17
V prípade civilnoprávnej zodpovednosti advokáta za škodu hovoríme
predovšetkým o zodpovednosti advokáta za škodu, ktorú spôsobil v súvislosti
s výkonom advokácie. Ide o zodpovednosť, ktorá je v súčasnosti definovaná jednak
vecne, časovo a v poslednom rade osobne.
Vecná zodpovednosť je daná zodpovednosťou, ktorá odzrkadľuje konanie,
prípadné opomenutie konania advokáta pri výkone svojho povolania. Časové
hľadisko odzrkadľuje časový úsek v rámci ktorého je advokát povinný poskytnúť

16
17

Dostupné informácie na: https://www.epi.sk/odborny-clanok/Zodpovednost-advokata-za-skodu-1-cast.htm
Dostupné informácie na:https://www.epi.sk/odborny-clanok/Zodpovednost-advokata-za-skodu-1- cast.htm
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klientovi právne služby. Osobné kritérium je dané skutočnosťou, že ide
o zodpovednosť voči konkrétnemu klientovi.
„V zmysle § 26 ods. 1 zákona o advokácii zodpovedá advokát klientovi za
škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s výkonom advokácie. „18 V uvedenom prípade
ide o zodpovednosť objektívnu, bez ohľadu na zavinenie, ktorá sa vyznačuje tým, že
sa jej nemožno zbaviť. Pre vznik takejto zodpovednosti sa vyžaduje splnenie
nasledovných podmienok. Musí ísť o činnosť, ktorá súvisí s výkonom advokácie,
vznik škody a napokon kauzálny nexus medzi konaním advokáta a vzniknutou
škodou.
„Dôkazné bremeno nesie poškodený. Dôležité je ešte spomenúť, že nie každé
pochybenie advokáta samo o sebe vyvolá vznik zodpovednosti. Zodpovednosť
advokáta nastupuje iba vtedy, ak neúspech klienta je dôsledkom porušenia povinností
advokáta v súvislosti s výkonom advokácie.“19
Ako už bolo v príspevku spomenuté, podmienkou na vznik zodpovednosti
v danom prípade nie je subjektívne zavinenie, preto do úvahy neprichádza zbavenie
sa zodpovednosti ani v prípade, že by advokát preukázal, že škodu nezavinil. „Zbaviť
sa zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone advokácie sa môže advokát jedine v
prípade, ak preukáže, že tejto škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého
úsilia, ktoré možno od neho žiadať. Liberačným dôvodom je spravidla konanie, resp.
opomenutie klienta, ktorým býva najčastejšie neposkytnutie potrebnej súčinnosti
advokátovi. Rovnako advokát nezodpovedá za škodu ak poskytoval právnu pomoc na
základe nepravdivých, neúplných či nesprávnych informácií. Liberačným dôvodom
môže byť aj to, ak advokát konal na základe výlučného príkazu klienta, pričom klienta
vopred poučil o možných následkoch takéhoto konania.“20
Neopomenuteľnou skutočnosť ostáva, že advokát v zmysle § 9 ods. 2 písm. c)
zákona o advokácii nesie zodpovednosť za škodu aj v prípade, že má pozastavený
výkon činnosti.
3.2.1 Zodpovednosť advokáta za neznalosť a za právny názor
„Zodpovednosť advokáta za neznalosť je zodpovednosťou za nedostatok
odborných vedomostí. V situáciách, keď je právny názor advokáta jednoznačne v
rozpore s dikciou právnej normy, je namieste, aby klientovi za škodu zodpovedal.“21

18
§26 ods. 1 zákona č. 586/ 2003 o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
19
Uznesenie NS SR zo dňa 21.10.2010, sp.zn. 3M Cdo 182009.
20
KERECMAN, Peter. Zodpovednosť advokáta za škodu 1. časť. In: Bulletin slovenskej advokácie. 2011, č. 10, s. 621.
21
KERECMAN, Peter. Zodpovednosť advokáta za škodu 2. časť. In: Bulletin slovenskej advokácie. 2011, č. 11, s.
12-26.
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Zodpovednosť za právny názor je definovaný v zmysle ustálenej právne praxe
ako zodpovednosť za postup advokáta pri výkone svojho povolania, ktorý je
uskutočňovaný na základe jeho dostatočných odborných a kvalifikačných znalostí,
avšak tento sa v konaní pred súdmi ukáže ako nesprávny. V praxi ide o prípady, kedy
je advokátovi známa napr. väčšinová judikatúra v danej veci, no aj napriek tomu
postupuje odlišne, čím riskuje neúspech na úkor svojho klienta. Problém však v praxi
vzniká v situáciách kedy je náročné určiť, ktorý názor súdu je správny, pretože aj
samotná súdna prax podlieha vývoju a nie vždy je predvídateľná.
Podstatným však ostáva poznamenať, že v prípade, ak advokát preukázateľne
postupoval s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v najlepšom záujme
klienta, nie je možné mu za plnenie takejto povinnosti pripísať zodpovednosť za
škodu. Už len s poukazom na dobré mravy by nebolo vyvodenie zodpovednosti voči
takémuto advokátovi prinajmenšom spravodlivé.
V nadväznosti na vyššie uvedenú a priblíženú zodpovednosť advokátov pri
výkone svojho povolania nemožno opomenúť povinnosť uzavretia poistnej zmluvy
advokáta o zodpovednosti. Ide o inštitút, ktorý je bezprostredne spätý so
zodpovednosťou, ktorý chráni advokáta pri prípadne vzniknutej škodnej udalosti
a ktorá môže v značnej miere eliminovať dôsledky škodnej udalosti. Ide o takú
povinnosť advokáta, ktorú vyžaduje samotná Slovenská advokátska komora hneď pri
zápise advokáta do zoznamu vedeného komorou. Z uvedeného tak vyplýva, že
v prípade, že by advokát takúto zmluvu uzavretú nemal, nemohol by vykonávať
právne služby v medziach advokácie. Povinnosť uzavretia poistnej zmluvy vyplýva
priamo z ust. § 3 ods. 1 zákona o advokácii. Kto nemá uzatvorenú takúto poistnú
zmluvu nemôže byť zapísaný do zoznamu advokátov alebo bude z tohto zoznamu
vyčiarknutý. Dôležité je, že advokát musí byť poistený po celú dobu výkonu
advokátskej činnosti, nepostačuje len akési jednorazové poistenie na určitý čas.
Čo sa týka výšky limitu poistného plnenia, táto bola prijatím zákona č.
586/2003 Z.z. stanovená minimálne vo výške 100 000,- Eur, avšak výška na ktorú sa
dá poistiť advokát je na jeho uvážení.
Na záver tejto kapitoly možno zhrnúť, že vo všeobecnosti sa predpokladá, že
chyby pri výkone advokácie, rovnako ako chyby pri výkone akéhokoľvek iného
slobodného povolania, môžu skutočne viesť k vážnym škodám a poškodený by mal
byť schopný reálne sa domôcť náhrady škody. Práve táto skutočnosť vedie
k povinnosti uzatvárať poistné zmluvy pri výkone slobodných povolaní, vrátane
advokátov.
3.3

Zodpovednosť advokátskeho koncipienta

Podľa ust. § 26 ods. 1 zákona o advokácii : „ Advokát zodpovedá klientovi za
škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s výkonom advokácie; zodpovednosť advokáta
sa vzťahuje aj na škodu spôsobenú jeho koncipientom alebo jeho zamestnancom, ak
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advokát vykonáva advokáciu ako spoločník spoločnosti podľa tohto zákona,
povinnosť podľa tohto ustanovenia sa vzťahuje iba na túto spoločnosť.“22
Z predmetnej dikcie zákona vyplýva, že advokát nesie zodpovednosť aj za
svojho koncipienta.
Podľa ust. § 26 ods. 2 zákona o advokácii : „Koncipient a iný zamestnanec
advokáta nezodpovedajú klientovi za škodu spôsobenú pri poskytovaní právnych
služieb. Ich pracovnoprávna zodpovednosť voči advokátovi nie je tým dotknutá.“23
Advokát zodpovedá za škodu klientovi v súvislosti s výkonom advokácie, ak
túto škodu spôsobí samotný advokát, ale aj ak ju spôsobí iná osoba, a to koncipient
advokáta alebo iný zamestnanec advokáta. Advokát môže poveriť koncipienta
vykonaním len takého úkonu, ktorý je primeraný jeho odborným schopnostiam a
dĺžke praxe. Preto by si mal advokát dôkladne zvážiť akú úlohu zverí koncipientovi,
nakoľko práve on sám nesie za jeho konanie a prípadne vzniknutú škodu
zodpovednosť.24
Z uvedeného je tak zrejmé, že miera zodpovednosti advokátskeho koncipienta
v porovnaní so zodpovednosťou na strane advokáta je neporovnateľná. Autorka má
však za to, že práve advokát je osoba, ktorá ma usmerňovať vo všetkých pracovných
úlohách svojho koncipienta a v prípade, že spolupráca medzi koncipientom
a advokátom je založená na dôvere a zodpovednom prístupe koncipienta, ku škodnej
udalosti nemusí vôbec dôjsť.
ZÁVER
Autorka sa vybranou problematikou rozhodla venovať pozornosť
zodpovednosti advokátov, ako aj advokátskych koncipientov pri výkone svojho
povolania. Znalosť danej problematiky je dôležitá a nevyhnutná pre každého, kto
vykonáva činnosť v rámci advokácie a aj napriek skutočnosti, že ide o problematiku
s ktorou sa stretne za výkon svojej činnosti takmer každý advokát ide o problematiku,
ktorej právna úpravu je mnohokrát odlišne vykladaná a preto v praxi vznikajú rôzne
nezrovnalosti a situácie kedy vybrané subjekty nevedia ako majú postupovať. V tomto
smere zohrávajú významnú úlohu aj jednotlivé komisie Slovenskej advokátskej
komory, ktoré postupujú jednak pri posudzovaní konaní advokáta, ktoré sú v rozpore
so zákonom, ale aj pri ich následnom postihovaní.
Autorka sa v príspevku venovala tiež priblíženiu základných práv a povinností
advokátov, ako aj advokátskych koncipientov, nakoľko má za to, že jasné definovanie
a rámcové stanovenie práv a povinností má v konaní o zodpovednosti značný
význam.

Ust. § 26 ods. 1 Zákona č. 686/2003 Z.z. zákon o advokácii
Ust. § 26 ods. 2 Zákona č. 686/2003 Z.z. zákon o advokácii
24
Dostupné informácie na:https://www.epi.sk/odborny-clanok/Zodpovednost-advokata-za-skodu-1-cast.htm
22
23
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Autorka sa v predkladanom príspevku venovala tiež vymedzeniu činnosti
advokáta a advokátskeho koncipienta, spôsobom vzniku oprávnenia vykonávať
samotné povolanie a podrobne rozobrala podmienky, ktoré musí spĺňať každý
advokát, ale aj advokátsky koncipient ešte pred výkonom svojej činnosti.
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Zodpovednosť zamestnávateľa pri aplikácii technológie
umelej inteligencie (AI) v pracovnoprávnych vzťahoch1
Employer's responsibility in the application of
artificial intelligence (AI) technology in labour law relations
JUDr. Michal Toman - doc. JUDr. Regina Hučková, PhD.

Abstrakt
Ako sa svet a jednotlivé priemyselné odvetvia transformujú v rámci prebiehajúcej
štvrtej priemyselnej revolúcie, ani pracovné právo by nemalo tento trend zmeškať.
Zamestnávatelia, ale aj zamestnanci majú určité práva, povinnosti a zodpovednosť
v rámci pracovno-právneho vzťahu a je preto dôležité, aby pri nástupe umelej
inteligencie svoje právne postavenie dobre poznali a zároveň, aby sa aktívne pričinili
o adaptáciu existujúcich právnych predpisov. Umelá inteligencia so sebou nesie riziká
jej nasadenia do užívateľského prostredia, ale rovnako tak je treba zvažovať aj riziká
jej nenasadenia a stratu potenciálnej konkurenčnej výhody v podnikateľskom
prostredí.
Kľúčové slová:
umelá inteligencia, zodpovednosť, zamestnávateľ, zamestnanec, pracovné právo
Abstract
As the world and industries are transforming in the ongoing fourth industrial
revolution, labour law should not miss this trend either. Both employers and
employees have certain rights, duties and responsibilities in the employment
relationship, and it is therefore important that they know their legal status during the
onset of artificial intelligence, while actively contributing to the adaptation of existing
legislation. Artificial intelligence entails the risks of its deployment into the user
environment, but it is equally important to consider the risks of not deploying it and
therefore losing a potential competitive advantage in the business environment.
Key words:
artificial intelligence, responsibility, employer, employee, labour law

1 Článok je výstupom riešenia vedeckého projektu APVV-17-0561 Ľudskoprávne a etické́ aspekty kybernetickej
bezpečnosti.

577

ÚVOD
Používanie robotov (ďalej v texte aj „botov“) nielen v priemyselnom, ale aj v
každodennom živote je dôležitou súčasťou spoločenských inovácií. Rozširovanie
robotizácie a s tým spojenej umelej inteligencie (ďalej v texte aj „AI“, z anglického
„artificial intelligence“) sa prepája v mnohých kontextoch. Dnes sa môžeme bežne
stretnúť s tým, ako softvér riadi činnosť naprogramovanej robotickej pracovnej sily,
no vo väčšine prípadov je to zatiaľ iba strohá automatizácia. Avšak roboti vybavení
umelou inteligenciou sa stále viac dostávajú už aj do rozhodovacích (decisionmaking) situácií. Základnými otázkami v tejto súvislosti preto sú aj tieto – na čo je
daný robot určený, ako je naprogramovaný a kto nesie zodpovednosť za jeho činnosť?
Existujú preto oprávnené obavy z úmyselných a neúmyselných negatívnych
dôsledkov používania systémov AI. V oblasti pracovného práva je otázka
zodpovednosti za aplikáciu systémov umelej inteligencie o to dôležitejšia, že v súlade
s dlhodobou judikatúrou súdov Slovenskej republiky priznávajú súdy mierne väčšiu
ochranu zamestnancom, než zamestnávateľom. Zamestnávatelia uvažujúci o využití
systémov umelej inteligencie by preto mali venovať zvýšenú pozornosť a dbať na
zabezpečenie kvalitného a dôsledného právneho poradenstva pred akýmkoľvek
úkonom, ktorý by ich mohol vystaviť neprimeranému a neželanému riziku vzniku
zodpovednosti za porušenie právneho rámca pri použití systému umelej inteligencie.
Aj z týchto dôvodov je tento príspevok zameraný najmä na nasledovné oblasti
zodpovednosti zamestnávateľov pri nasadzovaní systémov umelej inteligencie
v oblasti pracovného práva a vzťahu zamestnávateľa a zamestnanca:
 Výber kandidátov a predzmluvné vzťahy;
 Plnenie pracovných úloh a monitorovanie zamestnancov; a
 Skončenie pracovného pomeru.

Skôr, než bližšie preskúmame jednotlivé vyššie uvedené roviny pracovnoprávneho vzťahu z hľadiska ingerencie umelej inteligencie, zadefinujeme, čo je to
vlastne umelá inteligencia a stručne vysvetlíme, aký je rozdiel medzi
automatizovanými a autonómnymi systémami. Umelá inteligencia sú systémy, ktoré
vykazujú inteligentné správanie tým, že analyzujú okolité prostredie a podnikajú
kroky – s istou mierou samostatnosti – na dosiahnutie konkrétnych cieľov. Systémy
umelej inteligencie môžu byť založené výlučne na softvéri a pôsobiť vo virtuálnom
svete (napr. hlasoví asistenti, softvér na analýzu fotografií, vyhľadávače, systémy
rozpoznávania hlasu a tváre), ale umelá inteligencia môže byť aj súčasťou
hardvérových zariadení (napr. vyspelé roboty, autonómne vozidlá, bezpilotné vzdušné
prostriedky alebo aplikácie internetu vecí – Internet of Things, skrátene aj ako „IoT“).2
Expertná skupina na vysokej úrovni pre umelú inteligenciu, zriadená Európskou
komisiou (ďalej v texte len „Komisia“), definuje umelú inteligenciu aj nasledovne:
„Systémy umelej inteligencie sú softvérové (prípadne aj hardvérové) systémy
navrhnuté ľuďmi, ktoré vzhľadom na komplexný cieľ konajú vo fyzickom alebo
digitálnom rozmere tak, že vnímajú svoje prostredie prostredníctvom získavania
2

COM(2018) 237 final, str. 1. Dostupné na internete tu.

578

údajov, interpretácie zhromaždených štruktúrovaných alebo neštruktúrovaných
údajov (tzv. Big Data), odvodzovania poznatkov alebo spracúvania informácií
odvodených z týchto údajov a rozhodujú o najlepších krokoch, ktoré sa majú vykonať
na dosiahnutie daného cieľa. Systémy umelej inteligencie môžu buď používať
symbolické pravidlá, alebo sa môžu naučiť numerický model, a takisto môžu upraviť
svoje správanie na základe analýzy vplyvu, aký malo ich predchádzajúce konanie na
ich prostredie. Umelá inteligencia ako vedecká disciplína obsahuje niekoľko
prístupov a techník, ako je strojové učenie (ktorého konkrétnymi príkladmi sú hĺbkové
učenie a učenie posilňovaním), strojové odvodzovanie (ktorého súčasťou je
plánovanie, programovanie, reprezentácia a odvodzovanie poznatkov, vyhľadávanie
a optimalizácia) a robotika (do ktorej patrí kontrola, percepcia, senzory a ovládače
IoT, ako aj začlenenie všetkých ostatných techník do kyberneticko-fyzických
systémov).“3 Stručne zhrnuté, automatizovaný bot je taký, ktorý pracuje v
kontrolovanom prostredí a môže vykonávať všedné aktivity a teda sústavne opakovať
naprogramovaný proces. Na rozdiel od toho je autonómny bot tiež schopný plniť
zadania, ktoré sú do istej miery vopred „nacvičené“, avšak robí tak bez ľudského
zásahu a s určitou mierou samostatnosti a nepredvídateľnosti. Špecifické vlastnosti
mnohých technológií umelej inteligencie, vrátane naznačenej „netransparentnosti“
(tzv. efekt čiernej skrinky alebo „black box“ efekt), zložitosti, nepredvídateľnosti a
čiastočného autonómneho správania, môžu preto výrazne sťažiť overovanie
dodržiavania pravidiel platných právnych predpisov EÚ a jej členských štátov a môžu
tak brániť účinnému presadzovaniu, dodržiavaniu a ochrane základných ľudských
práv, vrátane práv v oblasti pracovného práva. Orgánom verejnej moci a dotknutým
osobám, tj. záujemcom o prijatie do zamestnania alebo zamestnancom, tak reálne
môžu chýbať prostriedky na overenie toho, ako sa prijalo dané rozhodnutie so
zapojením systému AI a či teda boli dodržané príslušné pravidlá. Jednotlivci, ale aj
právnické osoby môžu mať značné problémy s účinným prístupom k spravodlivosti v
situáciách, keď takéto rozhodnutia budú mať na nich nepriaznivý vplyv.
1

VÝBER KANDIDÁTOV A PREDZMLUVNÉ VZŤAHY

Zavádzanie umelej inteligencie musí najmä v oblasti zdravia a bezpečnosti
vždy vychádzať zo zásady zodpovednosti „človek obsluhuje stroj“, nie opačne. Táto
zásada je o to dôležitejšia, že aj samotná Komisia vo svojom „Oznámení Komisie
Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru
a Výboru regiónov – Budovanie dôvery v umelú inteligenciu sústredenú na človeka“4
zdôrazňuje, že systémy umelej inteligencie by mali mať integrované mechanizmy
bezpečnosti a tiež mechanizmy špecificky navrhnutej ochrany údajov, aby sa
zabezpečilo, že sú v každom kroku preukázateľne bezpečné, pričom je potrebné
zohľadniť najmä fyzickú a mentálnu bezpečnosť všetkých zainteresovaných osôb. To
zahŕňa minimalizáciu a podľa možnosti aj zvrátenie neúmyselných dôsledkov a chýb
v prevádzke AI systémov. Komisia preto kladie dôraz na zavedenie postupov na
objasnenie a posúdenie potenciálnych rizík spojených s používaním systémov umelej
3
Nezávislá expertná skupina na vysokej úrovni pre umelú inteligenciu: Etické usmernenia pre dôveryhodnú umelú
inteligenciu. Glosár, s. 46. Dostupné na internete tu.
4
COM(2019) 168 final, str. 5. Dostupné na internete tu.
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inteligencie v rôznych oblastiach použitia, najmä tiež v predzmluvných vzťahoch
v oblasti pracovného práva, kde je uchádzač o zamestnanie jednoznačne
znevýhodnenou, resp. menej informovanou stranou.
Z hľadiska slovenského zákona č. 311/2001 Z. z., Zákonník práce v znení
neskorších predpisov (ďalej v texte len „Zákonník práce“) sú zamestnávatelia povinní
pri prijímaní uchádzačov o zamestnanie do pracovného pomeru dodržiavať v otázke
predzmluvných vzťahov najmä ustanovenie § 41 Zákonníka práce, ale aj „Základné
zásady“ ustanovené v ňom, najmä zákaz diskriminácie. V zmysle § 41 ods. 8
Zákonníka práce je zamestnávateľ pri prijímaní fyzickej osoby do zamestnania
povinný dbať nato, aby neporušil zásadu rovnakého zaobchádzania ohľadne prístupu
k zamestnaniu. Diskriminácia z dôvodu pohlavia, manželského stavu a rodinného
stavu, sexuálnej orientácie, rasy, farby pleti, jazyka, veku, nepriaznivého zdravotného
stavu alebo zdravotného postihnutia, genetických vlastností, viery, náboženstva,
politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho
pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného
postavenia alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej
činnosti je zakázaná. Zaznamenali sme však prípady vo svete, kedy zamestnávatelia
používali algoritmy umelej inteligencie, ktoré sa diskriminácie na záujemcoch o
zamestnanie dopúšťali (Vedci z Carnegie Mellon University v Pittsburghu vo svojej
štúdii vytvorili nástroj na simuláciu používateľov Google, ktorý začal bez histórie
vyhľadávania a postupne navštevoval webové stránky ponúkajúce zamestnanie.
Následne sa ukázalo, že spoločnosť Google na spravodajských weboch tretích strán
týmto používateľom zobrazovala reklamy inzerujúce rôzne zamestnanie s vysokou
priemernou ponúkanou mzdou takmer šesť krát častejšie mužom, ako ženám). 5
Zamestnávateľ je pri selekcii vhodného kandidáta limitovaný, avšak len ak to vyplýva
zo Zákonníka práce alebo z osobitných predpisov (napr. obmedzenie zdravotnej
spôsobilosti, psychickej spôsobilosti, veku, odbornej spôsobilosti a pod.). Ako uvádza
Zákonník práce: „Ak osobitný právny predpis vyžaduje na výkon práce zdravotnú
spôsobilosť na prácu, psychickú spôsobilosť na prácu alebo iný predpoklad,
zamestnávateľ môže uzatvoriť pracovnú zmluvu len s fyzickou osobou zdravotne
spôsobilou alebo psychicky spôsobilou na túto prácu alebo s fyzickou osobou, ktorá
spĺňa iný predpoklad.“6 Zároveň Zákonník práce v Článku 2 Základných zásad
stanovuje, že „zamestnávateľ má právo na slobodný výber zamestnancov v potrebnom
počte a štruktúre a určovať podmienky a spôsob uplatnenia tohto práva, ak tento
zákon, osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika
viazaná, neustanovuje inak. Výkon práv a povinností vyplývajúcich z
pracovnoprávnych vzťahov musí byť v súlade s dobrými mravmi.“ Z praktického
hľadiska sa výberovým procesom na obsadenie daného pracovného miesta overujú
schopnosti a odborné znalosti uchádzača, ktoré sú potrebné alebo žiadúce s ohľadom
na charakter povinností, ktoré má budúci zamestnanec vykonávať. Pri výberovom
procese sa zároveň musí dodržiavať zásada rovnakého zaobchádzania v
pracovnoprávnych a obdobných právnych vzťahoch ustanovená osobitným zákonom,
5
6

Miller C. C. When Algorithms Discriminate. The New York Times. 9 júl 2015. Dostupné na internete tu.
§ 41 ods. 2 Zákonníka práce.
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tj. zákonom č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o
ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte
len „Antidiskriminačný zákon“).7 Predpojatosť a diskriminácia sú však inherentnými
rizikami akejkoľvek spoločenskej a hospodárskej činnosti. Ľudské rozhodovanie nie
je imúnne voči chybám a zaujatosti. Avšak ak by rovnaká zaujatosť bola prítomná v
systéme umelej inteligencie, mohla by mať oveľa vážnejší dopad, ktorým by
ovplyvnila a diskriminovala mnohých ľudí bez primeraných mechanizmov sociálnej
kontroly, ktorými sa riadi bežné ľudské správanie. Toto sa totiž ľahko môže stať
najmä vtedy, keď sa systém AI „učí“ počas prevádzky. V takých prípadoch, keď sa
tomu vo fáze projektovania nedalo zabrániť alebo sa to nedalo očakávať, riziká
nevyplývajú z nedostatkov v pôvodnom návrhu AI systému, ale vyplývajú skôr z
praktických dopadov korelácií alebo vzorcov správania, ktoré systém extrapoluje z
objemných súborov dát. Aj z tohto dôvodu Poradný výbor Komisie pre rovnosť
príležitostí pre ženy a mužov (ďalej ako „Výbor“) v súčasnosti pripravuje „Stanovisko
k umelej inteligencii“, v ktorom sa okrem iného bude zaoberať analýzou vplyvu
umelej inteligencie na rodovú rovnosť, a ktorý by mal Výbor vydať začiatkom tohto
roku (tj. 2020).8 Podobný prístup volí aj Inštitút „AI Now“, ktorý bol zriadený v roku
2017 na New York University, a ktorý je interdisciplinárnym výskumným inštitútom
venujúcim sa pochopeniu sociálnych dôsledkov technológií AI. Tento inštitút vo
svojej výročnej správe za rok 2019 okrem iného uvádza nasledovné odporúčanie: „...v
citlivých sociálnych a politických oblastiach – vrátane dohľadu, vzdelávania
a prístupu k zamestnaniu – by na všetky postupy rozpoznávania tváre malo byť
zavedené moratórium, ak rozpoznávanie tváre predstavuje riziká a spôsobuje
dôsledky, ktoré sa spätne nedajú napraviť“.9 Pri pohľade na § 41 Zákonníka práce
zistíme, aké povinnosti a obmedzenia sú v predzmluvných vzťahoch kladené nielen
na zamestnávateľa, ale aj na zamestnanca. Z daných ustanovení je teda zrejmé, že pri
určitom extrémnom využití systému umelej inteligencie by sa zamestnávateľ mohol
o potenciálnom zamestnancovi dozvedieť aj také informácie, na ktoré nemá právo sa
ho pýtať resp. ich vyžadovať a to práve vďaka samotnému systému umelej
inteligencie, ktorý by dokázal z výrazu tváre alebo iných neverbálnych prejavov a
náznakov kandidáta vyvodiť záver, že napr. uchádzačka o zamestnanie je tehotná (toto
obmedzenie samozrejme neplatí v súvislosti so zaradením na konkrétne pracovisko a
na výkon konkrétnych prác), alebo aké sú jej náboženské či politické preferencie.10
Na konferencii konanej dňa 6. marca 2020 v Bratislave „Odporúčania pre novú
vládu 2020“, ktorú zorganizovala Slovenská akadémia vied a Slovenské centrum pre
výskum umelej inteligencie – Slovak.AI, zaznelo z úst pána Ing. Emila Fitoša,
prezidenta IT Asociácie Slovenska, aj toto zaujímavé konštatovanie: „Systémy umelej
inteligencie sú vždy podriadené určitému podnikateľskému cieľu.“ Podnikateľský
sektor od nasadenia AI totiž očakáva najmä nejaké zlepšenia – či už zníženie
finančných nákladov, alebo iné benefity, napr. skrátenie trvania celkového procesu
§ 6 Antidiskriminačného zákona
Biela kniha Európskej komisie o umelej inteligencii – Európsky prístup k excelentnosti a dôvere, str. 11. Dostupné
na internete tu.
9
AI Now. 2019 Report, str. 6. Dostupné na internete tu.
10
Na podobnom princípe funguje platforma „Behiro“ českej spoločnosti Virtubio s.r.o. Dostupné na internete tu.
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výberu vhodných zamestnancov. Keďže samotní zamestnanci, ktorých pracovnou
náplňou je aj selekcia prijatých žiadostí o zamestnanie, sú pochopiteľne náchylní
k rôznym nedokonalostiam spôsobeným napr. únavou, súkromnou životnou situáciou
alebo jednoduchými ľudskými chybami ako sú zábudlivosť, nepozornosť, či rôzne
predsudky, zamestnávatelia zvažujú rôzne spôsoby eliminácie tohto faktora. Je to tak
najmä preto, lebo tieto nedostatky vo výberovom procese majú dlhodobý a zásadný
negatívny vplyv na náklady a celkovú prosperitu danej spoločnosti, ktorá tak kvôli
takýmto nedostatkom vo výberovom procese nemôže využiť maximum potenciálu
svojim existujúcich zamestnancov vybavujúcich prijaté žiadosti a následne taktiež
prichádza o potenciálnych kvalitných zamestnancov, ktorí sú pracovníkmi odboru
ľudských zdrojov nesprávne eliminovaní.11 V praxi preto pribúdajú spoločnosti, ktoré
efektívne zaviedli tzv. chatbotov, čiže konverzačných robotov cez online platformu,
ktorí spoločnostiam pomáhajú s prvotným triedením a výberom záujemcov o
zamestnanie.12 13
Keďže podstatou predzmluvných vzťahov je zabezpečenie vzájomnej
informovanosti medzi oboma stranami, zamestnávateľom a uchádzačom o
zamestnanie v rámci zákonom ustanovených pravidiel predtým, než dôjde k podpisu
pracovnej zmluvy, budúci zamestnávateľ sa v predzmluvnom vzťahu môže pýtať
napr. kde zamestnanec naposledy pracoval, akú pozíciu zastával, čo bolo náplňou
práce, aké boli jeho povinnosti a kompetencie, môže resp. v určitých prípadoch má
povinnosť zisťovať zdravotný stav (napr. ak ide o prácu, kde sa vyžadujú bezchybný
zrak), či bezúhonnosť (len v prípade, ak to nariaďuje osobitný predpis). Z týchto
príkladov je preto zrejmé, že jednou zo základných povinností zamestnávateľa je
zabezpečiť dodržanie zákazu diskriminácie a zabezpečiť, že systémy umelej
inteligencie nebudú získavať, resp. odvodzovať rôzne závery o kandidátoch, na
základe ktorých by títo mohli byť na svojich právach ukrátení, či v horšom prípade,
by im vznikla ujma.
2

PLNENIE PRACOVNÝCH
ZAMESTNANCOV

ÚLOH

A

MONITOROVANIE

Závislá práca je práca vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a
podriadenosti zamestnanca, osobne zamestnancom pre zamestnávateľa, podľa
pokynov zamestnávateľa, v jeho mene a v pracovnom čase určenom
zamestnávateľom.14 Pracovnoprávny vzťah je teda záväzkový právny vzťah, ktorý je
založený na princípe subordinácie, tzn. že nie je založený na princípe rovnosti. V
pracovnoprávnom vzťahu vystupuje jedna zo strán ako tá, ktorá prácu prideľuje a
druhá zmluvná strana ako tá, ktorá prácu musí vykonať. Z tohto pohľadu jedna strana
(zamestnávateľ) má zároveň postavenie strany nadriadenej a druhá strana
Capelli P. Your Approach to Hiring Is All Wrong. Harward Business Review. Dostupné na internete tu.
Using Artificial Intelligence in order to help candidates experience. L’Oreal – PR článok. 15. október 2018.
Dostupné na internete tu.
13
Constine J. Pymetrics attacks discrimination in hiring with AI and recruiting games. TechCrunch. 20. september
2017. Dostupné na internete tu.
14
§ 1 ods. 2 Zákonníka práce
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(zamestnanec) má postavenie strany podriadenej. Z nadriadeného postavenia
zamestnávateľa vyplýva najmä právo ukladať pokyny zamestnancovi. Tieto pokyny
musia byť v súlade s pracovnou zmluvou, keďže konkretizujú prácu, ktorá sa má
vykonávať a predstavujú aj právo konkretizovať ďalšie skutočnosti stanovené
zákonom (napr. upresniť, kedy sa bude práca vykonávať, akými postupmi a pod.),
ďalej znamená právo kontrolovať výkon práce a aj právo ukladať sankcie za
nesplnenie povinnosti (napr. nepreukázanie dočasnej pracovnej neschopnosti má za
následok krátenie dovolenky, prípadne až skončenie pracovného pomeru).
Subordinácia zamestnanca znamená zmluvné zaviazanie sa zamestnanca k
rešpektovaniu nadriadeného postavenia zamestnávateľa a jeho práv s týmto
postavením spojených. Podpísaním pracovnej zmluvy sa zamestnanec zmluvne
zaviaže odo dňa, ktorý je dohodnutý ako deň nástupu do práce, t. j. dňa, keď v zmysle
§ 46 Zákonníka práce pracovný pomer vzniká, že bude vykonávať prácu dohodnutú v
pracovnej zmluve, a to na mieste dohodnutom v pracovnej zmluve, riadiť sa pokynmi
zamestnávateľa a podobne.
Medzi najčastejšie spôsoby, ktoré v dnešnej dobe zamestnávatelia úplne bežne
využívajú na monitorovanie zamestnancov, je monitorovanie prostredníctvom
technológie GPS.15 Najčastejšie sa používanie GPS systémov aplikuje v motorových
vozidlách zamestnávateľa a odôvodňuje sa ekonomickými záujmami zamestnávateľa
v súvislosti optimalizáciou výdavkov alebo ochranou majetku pred odcudzením alebo
poškodením zo strany tretích osôb. Ďalším legitímnym dôvodom použitia GPS
systému v motorových vozidlách je bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov v
cestnej doprave v súvislosti so vznikom pracovných úrazov zamestnancov.16 V
druhom najčastejšom prípade monitorovania plnenia úloh zamestnancov a ich
celkovej činnosti je monitorovanie zamestnancov na pracovisku zamestnávateľa alebo
v spoločných priestoroch zamestnávateľa a to buď rôznymi softvérmi na sledovanie
obsahu emailovej a SMS komunikácie, či kamerami so záznamom. Keďže Zákonník
práce pojem „pracovisko“ nevymedzuje, za pracovisko je preto treba podľa odbornej
literatúry považovať určitý priestor, v ktorom má zamestnanec vykonávať svoju
prácu. Môže ním byť napríklad príslušná kancelária, hala alebo stavenisko. 17 Pokiaľ
zamestnávateľ zavádza kontrolný mechanizmus, je povinný prerokovať so zástupcami
zamestnancov rozsah kontroly, spôsob jej uskutočnenia, ako aj dobu jej trvania a
informovať zamestnancov o rozsahu kontroly, spôsobe jej uskutočnenia, ako aj dobe
jej trvania. Z uvedeného plynie, že zamestnávateľ je povinný pred zavedením
monitorovania zamestnancov prerokovať to so zástupcami zamestnancov. Ak u
zamestnávateľa títo nepôsobia, zamestnávateľ môže konať samostatne.18
S ohľadom na doteraz uvedené možnosti umelej inteligencie sú pri jej
potenciálnej implementácii v procese monitorovania plnenia pracovných úloh
What is a GPS? How does it work? Library of Congress. Dostupné na internete tu.
Siskovičová, K. Ochrana súkromia a osobných údajov zamestnanca. 1. vyd., Trnava : Vydavateľstvo Typi
Universitatis Tyrnaviensis, 2015, str. 149.
17
Barancová, H. Schrink, R. Pracovné právo. Druhé́ prepracované a doplnené vydanie. Bratislava: Sprint 2, 2013, str.
259.
18
§ 13 ods. 4 Zákonníka práce.
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a celkovej činnosti zamestnancov dôležité kľúčové (okrem Zákonníka práce) aj
usmernenia vyplývajúce z kapitoly I. Etických usmernení pre dôveryhodnú umelú
inteligenciu19, ktoré prízvukujú potrebu venovať osobitnú pozornosť situáciám, ktoré
sa týkajú zraniteľných skupín, ako sú deti, osoby so zdravotným postihnutím a ďalšie
skupiny, ktoré boli v minulosti znevýhodnené alebo ktorým hrozí vylúčenie a
situáciám, pre ktoré je charakteristická asymetria moci alebo dostupnosti informácií,
napríklad práve vo vzťahoch medzi zamestnávateľmi a zamestnancami. V tomto
ohľade je zohľadnená aj Charta základných práv Európskej únie (ďalej len „Charta“),
konkrétne jej články 24 až 27.20 Zároveň článok 7 Charty priznáva každému právo na
rešpektovanie jeho súkromného a rodinného života, obydlia a komunikácie. Na
monitorovanie zamestnanca v zmysle § 13 ods. 4 Zákonníka práce sa však jeho súhlas
nevyžaduje (okrem výnimočných situácií, napr. pri použití súkromného vozidla
zamestnanca). Monitorovanie zamestnancov je v Zákonníku práce uvedené len
demonštratívnym spôsobom, čo však na prvý pohľad z predmetného ustanovenia
jasne nevyplýva. Je preto na mieste, a mnohý odborníci tento názor zdieľajú, aby bolo
predmetné ustanovenie prvej vety doplnené o slovo „najmä“, čím by sa odstránila
akékoľvek nejednoznačnosť. S prudkým nástupom nových technológii umelej
inteligencie použiteľných na monitorovanie zamestnancov by bolo viac než vhodné,
aby citované ustanovenie obsahovalo širší demonštratívny výpočet spôsobov
monitorovania, čím by sa umožnila prehľadnejšia aplikovateľnosť predmetného
ustanovenia na jednotlivé spôsoby monitorovania zamestnancov zo strany
zamestnávateľov.21
3

SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU

Umelá inteligencia so sebou taktiež prináša dôležité dôsledky pre
zamestnávateľov v oblasti skončenia pracovných pomerov. V praxi sa v rámci
znižovania počtu zamestnancov najmä prostredníctvom inštitútu hromadného
prepúšťania22 zamestnávatelia zameriavajú na pracovné miesta, ktoré plánujú
eliminovať, čo zvyčajne predstavuje cielený, podrobný a neraz aj časovo náročný
proces, prostredníctvom ktorého konkrétny zamestnávateľ stanovuje kritériá pre
uplatnenie hromadného prepúšťania, pričom jeho úlohou je byť najmä objektívny a
právne obhájiteľný. V tejto súvislosti zamestnávatelia často používajú rôzne metódy
na testovanie uplatňovaných kritérií, aby zabezpečili, že ich rozhodnutie nebude mať
diskriminačný vplyv a bude v súlade so Zákonníkom práce. Rovnako, ako v prípade
prijímania do zamestnania, aj v prípade skončenia pracovného pomeru si
zamestnávatelia chcú byť istí, že metódy, algoritmy a teda celkové výsledky
technológie AI, ktorá prispieva k analýze kritérií hromadného prepúšťania, budú
efektívne, spoľahlivé a najmä v súlade s platným právom. Myslíme si však, že
19
Nezávislá expertná skupina na vysokej úrovni pre umelú inteligenciu: Etické usmernenia pre dôveryhodnú umelú
inteligenciu, str. 2. Dostupné na internete tu.
20
Charta základných práv Európskej únie. Úradný vestník Európskej únie 2016/C 202/02, zo dňa 7. júna 2016.
Dostupné na internete tu.
21
Greguš J. Monitorovanie zamestnancov GPS systémom v cestnej doprave. Práca 4.0, digitálna spoločnosť a
pracovné právo. Friedrich Ebert Stiftung. ISBN 978-80-89149-58-2, str. 33. Dostupné na internete tu.
22
§ 73 Zákonníka práce.
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pracovné právo nie je najvhodnejším právnym odvetvím, ktoré by malo upravovať a
regulovať tieto algoritmy. Na druhej strane by sa však malo používať ako právny
nástroj na usmernenie zmien, ktoré AI na pracovisku spôsobí. Inými slovami,
pracovné právo, ktoré reguluje a upravuje pracovno-právne vzťahy, by mohlo
vytvoriť nový rámec na predvídanie a integráciu zjavnej transformácie spôsobenej
zavedením AI na pracovisku. Otázkou preto je, ako prispôsobiť právne predpisy v
oblasti pracovného práva a zamestnanosti s cieľom predvídať dôsledky a hladko
prechádzať do sveta umelej inteligencie. Aktuálne znenie § 63 ods. 1 písm. b)
Zákonníka práce dáva zamestnávateľovi návod a nástroj, akým je možné ukončiť
pracovný pomer napríklad z dôvodu zmeny technického vybavenia zamestnávateľa
(samozrejme za predpokladu naplnenia predpokladov uvedených ods. 2 tohto
paragrafu). Mnohé spoločnosti by pravdepodobne mohli zdôvodniť svoje opatrenia
na zníženie počtu zamestnancov investovaním do robotiky a umelej inteligencie. Zdá
sa preto rozumné predpokladať, že pokiaľ ide o posúdenie toho, či je skončenie
pracovného pomeru výpoveďou z uvedených dôvodov (tj. v dôsledku technických
zmien) opodstatnené, súdy by mali dôkladne skúmať snahy zamestnávateľov o
prispôsobenie a adaptovanie svojich zamestnancov. To by malo platiť najmä tam, kde
je pracovné miesto zrušené v dôsledku zavedenia nástroja s technológiou AI. Medzi
existujúce opatrenia, ktoré Zákonník práce definuje a zamestnávateľom prikazuje
aplikovať, patrí najmä § 153 a nasl., tj. že zamestnávateľ je povinný starať sa o
prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov alebo o jej zvyšovanie. V tejto súvislosti je
tiež potrebné zdôrazniť, že je to rovnako aj povinnosťou zamestnancov, ktorí by si
mali sústavne prehlbovať kvalifikáciu na výkon práce dohodnutej v pracovnej
zmluve. Avšak celý rad nových rizík a situácií súvisiacich s rozvojom digitálnych
technológií nebol stále dostatočne zohľadnený. V dôsledku toho je pre veľký počet
podnikov a jednotlivcov existujúci rámec upravujúci pracovné podmienky nepružný
a v niektorých prípadoch jednoducho nevhodný, pričom sa nezohľadňujú nové riziká.
Medzi takéto nové riziká radíme najmä praktickú nemožnosť vykonávať pracovné
úlohy v prípadoch, keď sa zamestnanci majú riadiť iba pokynmi algoritmu, ďalej
predĺžený pracovný čas, keďže roboty nepodliehajú regulácii o pracovnom čase a o
čase odpočinku a v neposlednom rade psychologické aspekty, napr.
niekoľkohodinová sociálna izolácia zamestnancov spôsobená interakciou iba
s robotmi.
Aj keď sme presvedčení, že ľudská práca prežije vek umelej inteligencie, s
novými pracovnými miestami, rôznymi novými pracovnými podmienkami a
situáciami vyvstávajú otázky, aké bude miesto ľudí v takomto pracovnom svete,
napríklad: Aké budú požadované odbornosti, schopnosti a vlastnosti zamestnancov,
aby boli stále ešte „použiteľní“? Kto bude ideálnym zamestnancom vo veku umelej
inteligencie? „Kľúčovým problémom nie je vytváranie nových pracovných miest.
Kľúčovým problémom je vytváranie nových pracovných miest, v ktorých budú ľudia
lepší ako algoritmy“, ako tvrdí spisovateľ Yuval Noah Harari vo svojej knihe „Homo
Deus: A Brief History of Tomorrow“.23 Skôr, než sa tak stane, by zamestnávatelia stále
23
Harari. Y. N. Homo Deus: A Brief History of Tomorrow. Harper Publishing. Kindle Edition. 21. feburár 2017.
ISBN-13: 978-0062464316
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mali mať na pamäti ich zodpovednosť v zmysle Zákonníka práce a ostatných
pracovno-právnych predpisov pri skončení pracovného pomeru so zamestnancom pri
použití technológie umelej inteligencie. Ako odstrašujúci príklad môže poslúžiť
spoločnosť Amazon, ktorá umelú inteligenciu už niekoľko rokov využíva aj na
posudzovanie výkonnosti svojich zamestnancov v triediacich strediskách, ktoré má
táto spoločnosť v Spojených štátoch amerických. Uniknuté dokumenty, ktoré získal
investigatívny portál The Verge naznačujú, že spoločnosť Amazon používa vysoko
automatizovaný proces sledovania výkonnosti zamestnancov a následného
ukončovania pracovných pomerov. Tento systém neustále sleduje mieru produktivity
každého jednotlivého zamestnanca a automaticky generuje príslušné písomné
upozornenia na neuspokojivé plnenie pracovných úloh a prípadne taktiež generuje
výpovede z tohto dôvodu a to bez zásahu priamych vedúcich zamestnancov.24 Takéto
spôsoby využívania umelej inteligencie so sebou nevyhnutne nesú zvýšené riziko pre
zamestnávateľov, ktorí sa pri rozhodovaní o skončení pracovného pomeru v plnej
miere spoľahnú na naprogramovaný algoritmus. Riziko a zodpovednosť sú pre
zamestnávateľa o to väčšie, ak sa daný algoritmus počas činnosti učí a vyvíja. Podľa
spoločnosti Amazon je preškoľovanie súčasťou celého pracovného procesu, pričom
tým je pracovníkom umožnené dosahovať požadovanú úroveň produktivity, avšak
deje sa tak len vtedy, keď stanovené kvóty dosiahne aspoň 75 % pracovníkov. Až
následne je najhorších 5 % zamestnancov zaradených do plánu odborného
preškolenia.25
Aby bolo de lege ferenda možné aplikovať umelú inteligenciu v prospech ako
zamestnávateľov, tak aj zamestnancov a to aj pri skončení pracovných pomerov,
navrhujeme popri už existujúcich dokumentoch na úrovni Európskej únie, či
Slovenskej republiky, verejne diskutovať aj o týchto zásadných tematických
okruhoch:
i) Podpora vzdelávania všetkých účastníkov zapojených do algoritmického
procesu (štátni predstavitelia, akademická obec, programátori a vývojári AI,
podnikateľských sektor, pracujúca verejnosť) a to najmä s dôrazom na etiku.
Digitálna gramotnosť je dnes nevyhnutnosťou a preto by mala umožniť
každému človeku pochopiť vnútorné fungovanie robota;
ii) Porozumenie algoritmických systémov posilnením existujúcich práv a
organizovaním odborných stretnutí medzi okruhmi zainteresovaných;
iii) Zlepšenie algoritmických systémov v záujme ochrany ľudskej dôstojnosti,
života a zdravia a ekonomickej slobody s cieľom eliminovať „black-box“ efekt;
iv) Vytvorenie a efektívne využívanie národných a nadnárodných platforiem pre
audity algoritmov;
v) Zvýšenie investičných stimulov do výskumu etickej AI a umožnenie
participatívnej ekonomiky pre výskumné projekty so všeobecným alebo
národným významom;
24
Lecher C. How Amazon automatically tracks and fires warehouse workers for ‘productivity’. The Verge. 25. apríl
2019. Dostupné na internete tu.
25
Tamtiež.
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vi) Osveta o všeobecnej etike u zamestnávateľov, napr. zriaďovaním nezávislých
etických výborov, šírením osvedčených postupov pre jednotlivé odvetvia,
revíziou už existujúcich kódexov profesionálneho a etického správania a pod.
ZÁVER
Je nepochybné, že systémy umelej inteligencie dokážu veľa dobrých vecí,
vrátane zvyšovania bezpečnosti produktov a procesov, avšak rovnako môžu aj
uškodiť a to najmä ľuďom. Poškodenie môže byť materiálne (bezpečnosť a zdravie
zamestnancov vrátane extrémnych situácii, ako sú straty na životoch, škody na
majetku a pod.) alebo nemateriálne (narušenie súkromia, porušenie práva na slobodu
prejavu, zásahy do ľudskej dôstojnosti, diskriminácia v zamestnaní a pod.) a môžu sa
týkať širokého spektra rizík. Regulačný rámec umelej inteligencie využívanej v
pracovno-právnych vzťahoch by sa preto mal sústrediť na to, ako minimalizovať
riziká možného poškodenia. Adaptácia zamestnancov na nové úlohy a technológie je
len jedným z dôsledkov, ako automatizácia vyvolaná umelou inteligenciou ovplyvní
prácu budúcnosti (a budúcnosť práce). Metódy vyhodnocovania kandidátov v procese
prijímania do zamestnania, súkromie zamestnancov na pracovisku, hromadné
prepúšťanie, bezpečnosť pri práci, preškoľovanie a ďalšie otázky si budú od
zamestnávateľov vyžadovať starostlivé zváženie. Všetci sa budeme musieť naučiť
novým procesom a modelom práce. Pracovné právo by sa preto malo používať ako
vhodný právny nástroj na usmernenie nadchádzajúcich zmien, ktoré AI prináša na
pracoviská. Úlohou legislatívy a akademickej obce je teda určiť možnosti na
prispôsobenie existujúcich právnych predpisov v oblasti práce a zamestnanosti s
cieľom predvídať a plynule prechádzať do nového sveta s minimálnym ohrozením
zamestnancov.
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