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ABSTRAKT:  
Studie popisuje nedostatky, které se vyskytují p i projednávání p estupk  v doprav . Na základ  konkrétních 
p íklad  z praxe byla provedena analýza jednotlivých zásad innosti správních orgán  a princip  dobré správy.  

ABSTRACT/SUMMARY:  
This study describes the deficiencies that occur when dealing with traffic offenses. On the basis of practical 
examples, the analysis of the principles of administrative authorities and the principles of good governance.  
 

ÚVOD 
Problematika správního trestání souvisí s uplat ováním institutu správní odpov dnosti, tedy 
s jednou z typických inností ve ejné správy. Správní odpov dnost nastupuje sekundárn  tehdy, 
když adresát ve ejné správy poruší i nesplní svoji povinnost, kterou mu ukládá správn právní 
norma. Tehdy vzniká sekundární povinnost strp t sankci stanovenou touto normou. Ve smyslu 
Listiny základních práv a svobod m že být takovou normou pouze zákon.2 

Z legislativn  technického hlediska jsou nejpo etn jším druhem správních delikt  p estupky, které 
jsou v sou asnosti nejvíce propracovány. Zákon . 200/1990 Sb., o p estupcích, ve zn ní pozd jších 
p edpis  (dále jen p estupkový zákon) je úplnou kodifikací obecné ásti p estupkového zákona. 
V obecné ásti zákona jsou základy odpov dnosti za p estupek, podmínky deliktní zp sobilosti 
fyzických osob, okolnosti vylu ující protiprávnost, d vody zániku odpov dnosti, soustava sank ních 
oprávn ní a ada dalších institut  nezbytných pro rozhodování o vin  a trestu. 

Zvláštní ást p estupkového zákona má charakter áste né kodifikace jednotlivých skutkových 
podstat p estupk . Skutkové podstaty jsou v n m systematicky uspo ádány podle druhového 
objektu. V zásad  skutkové podstaty p estupk  p sobí k zajišt ní ochrany po ádku ve ve ejné 
správ , n které skutkové podstaty však poskytují ochranu proti drobným obecn  kriminálním 
jednáním. Skutkové podstaty p estupk  a sankce za n  jsou obsaženy také v ad  dalších zvláštních 
                                                            
1) Tato studie vznikla jako áste ný výstup z v deckého úkolu . 4/6 „ Optimalizace proces  p i projednávání p estupk  
s ohledem na principy dobré správy“. 
2) Srov. l. 4 odst. 1 Listiny základních práva a svobod“ Povinnosti mohou být ukládány toliko na základ  zákona a v jeho mezích 
a jen p i zachování základních práva a svobod“. 
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zákon . Podle sou asných statistik Ministerstva vnitra eské republiky a jeho studií jsou p estupky 
proti bezpe nosti a plynulosti v provozu na pozemních komunikacích nejpo etn jší skupinou 
správních delikt .  

Správní právo procesní reguluje aplika ní innost správních orgán , tzn. procesní postup, jak se 
mají správní orgány chovat a jak postupovat p i prosazování práv a jaká práva a povinnosti má 
ú astník správního ízení. St žejní procesní normou je v tomto p ípad  zákon . 500/2004 Sb., 
správní ád, ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen správní ád).  

Procesní oblast se pak zabývá postupem správních orgán  a vymezuje procesní vztahy, které se 
vytvá ejí zejména mezi správními orgány a odpov dnými subjekty p i projednávaní p estupk . 
Z procesního hlediska probíhá ízení o p estupcích jako zvláštní druh správního ízení z ú ední 
povinnosti (zásada oficiality)3 a jednou ze základních pravidel správního procesu je i zásada 
dvojinstan nosti ízení. Ve smyslu této zásady orgány druhého stupn  p ezkoumávají rozhodnutí 
správních orgán  prvého stupn  a v mnoha p ípadech jejich správní rozhodnutí ruší z d vod  
zjišt ných nedostatk  p i samotném projednávání p estupk . Na území hl. m sta Prahy 
p ezkoumává rozhodnutí vydaná Magistrátem hl. m. Prahy v oblasti p estupk  na úseku dopravy 
p íslušný odbor Ministerstva dopravy eské republiky. Dále jsou tímto odborem p ezkoumávána 
rozhodnutí, která jsou vydávána krajskými ú ady ve správním ízení v I. stupni.  

Ministerstvo dopravy také na základ  mimo ádných opravných prost edk  p ezkoumává 
rozhodnutí krajských ú ad , pokud byla vydána v odvolacím ízení a blokové pokuty, které uložila 
M stská policie hl. m. Prahy. 

Pro výzkumný úkol byl náhodn  vybrán a prostudován vzorek spisových dokumentací 70 
p estupk , ve kterých Ministerstvo dopravy, odbor provozu silni ních vozidel, vydalo v období od 
4. ledna 2012 do 31. ervence 2012 rozhodnutí, p i emž v uvedeném období pracovníci 
p edm tného odboru vyhotovili celkem cca 660 rozhodnutí. Spisová dokumentace byla 
k výzkumnému úkolu vybrána náhodn . Z uvedených rozhodnutí vydaných p edm tným odborem 
Ministerstva dopravy bylo šestnáct rozhodnutí, která napadená rozhodnutí potvrzovala a odvolání 
zamítala podle § 90 odst. 5 zákona . 500/2004, správního ádu, ve zn ní pozd jších p edpis . T i 
rozhodnutí podle § 92 odst. 1 správního ádu, jako opožd ná byla zamítnuta, p i emž nebyly 
shledány p edpoklady pro zahájení p ezkumného ízení, pro obnovu ízení nebo pro vydání nového 
rozhodnutí. Jedním rozhodnutím byl zrušen p íkaz o uložení pokuty, proti kterému byl odpor 
podán až po nabytí právní moci. P íkaz o uložení pokuty byl správním orgánem I. stupn  vydán, 
a koli se jednalo o dopravní nehodu, p i které byla zp sobena škoda, p i emž podle § 87 odst. 6 
zákona o p estupcích nelze v p íkazním ízení projednat nárok na náhradu škody. Tím, že správní 
orgán poškozeného nevyzval, aby se p ipojil s náhradou škody a poškozený se tedy nemohl stát 
ú astníkem ízení, tak byl poškozen na svých právech. Ministerstvo dopravy vydalo sedm 
rozhodnutí, kdy napadené rozhodnutí rušilo a ízení zastavovalo, podle § 90 odst. 4 správního ádu, 
nebo  od spáchání p estupku uplynul jeden rok a nebylo možno ho již projednat. Za p estupek 
zanikla odpov dnost, podle § 20 odst. 1 zákona o p estupcích. ty icet t i rozhodnutí, která byla 
Ministerstvem dopravy vydána, napadená rozhodnutí zrušila a v ci vracela k novému projednání, 
podle § 90 odst. 1 písm. b) správního ádu. 

                                                            
3) Mimo návrhových p estupk , kde se uplat uje zásada dispozi ní. 
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P ÍKLAD A 

idi  byl v p edm tný den na p edm tném míst  zastaven a kontrolován hlídkou M stské policie hl. 
m. Prahy, nebo  vp edu na vozidle nem l umíst nu tabulku registra ní zna ky. Na míst  p estupku 
byla po ízena fotodokumentace a bylo sepsáno oznámení p estupku proti bezpe nosti a plynulosti 
bezpe nostního provozu. 

idi  byl obvin n z porušení § 5 odst. 1 písm. a) zákona . 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o zm nách n kterých zákon  (zákon o silni ním provozu), ve zn ní pozd jších 
p edpis . Za napln ní skutkové podstaty p estupku proti bezpe nosti a plynulosti provozu na 
pozemních komunikacích podle § 125c odst. 1 písm. a) bod 1. téhož zákona byla p estupci správním 
orgánem I. stupn  uložena sankce, podle § 125c odst. 4 písm. c) silni ního zákona. 

Ze spisové dokumentace bylo z ejmé, že p estupce byl správním orgánem I. stupn  ádn  a v as 
p edvolán k ústnímu jednání. P estupce se k ústnímu jednání nedostavil, ale k odvolání p ipojil svoji 
omluvu i s p íslušným potvrzením od léka e o náhlé zdravotní indispozici. P estože léka ské 
potvrzení bylo správnímu orgánu I. stupn  p edloženo až po vydání rozhodnutí nelze vylou it, že 
uvedené léka ské potvrzení je d ležitým d vodem, který zp sobil p ekážku projednání p estupku 
v nep ítomnosti p estupce ve smyslu § 74 odst. 1 zákona o p estupcích.  

Dále pak správní orgán I. stupn  v pr b hu ízení nepostupoval tak, aby byl zjišt n skute ný stav 
v ci, o n mž nejsou d vodné pochybnosti, ímž porušil § 3 správního ádu. P i emž teprve na 
základ  zjišt ní skute ného stavu v ci lze rozhodnout, zda jednání p estupce lze v bec právn  
kvalifikovat jako p estupek podle § 125c odst. 1 písm. a) bod 1, pop . podle § 125c odst. 1 písm. k) 
zákona o silni ním provozu.  

P ÍKLAD B 

idi  byl v p edm tný den na p edm tném míst  zastaven a kontrolován hlídkou Policie R. 
V pr b hu kontroly bylo zjišt no, že p estupce m l p i jízd  vozidlo ozna eno ozna ením O1 pro 
invalidu, a koli p estupce nevlastnil platný pr kaz k používání O1 a ani takovou osobu s t lesným i 
zdravotním postižením nep evážel.  

idi  byl obvin n z porušení § 67 odst. 4 písm. a) zákona . 361/2000 Sb. Za napln ní skutkové 
podstaty p estupku proti bezpe nosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích podle 
§ 125c odst. 1 písm. f) bod 11 silni ního zákona byla p estupci správním orgánem I. stupn  uložena 
sankce, podle § 125c odst. 4 písm. d) téhož zákona. 

Správní orgán I. stupn  se v pr b hu ízení dopustil procesního pochybení, když nepostupoval tak, 
aby byl zjišt n skute ný stav v ci, o n mž nejsou d vodné pochybnosti, ímž porušil § 3 správního 
ádu. Správní orgán I. stupn  se nezbýval otázkou, zda jednání p estupce naplnilo materiální znak 

p estupku. Podle § 2 odst. 1 zákona o p estupcích je p estupkem zavin né jednání, které porušuje 
nebo ohrožuje zájem spole nosti a je za p estupek výslovn  ozna eno v tomto nebo jiném zákon , 
nejde-li o správní delikt postižitelný podle zvláštních právních p edpis  nebo trestný in.  

Napadené rozhodnutí trp lo nedostatky i v ásti od vodn ní, nebo  správní orgán I. stupn  
v rozporu s § 68 odst. 3 správního ádu neuvedl žádné úvahy, kterými se ídil p i hodnocení 
podklad  a právních p edpis , ale pouze konstatoval, že p estupce neoprávn n  užil k jízd  vozidlo, 
které bylo ozna eno kartou O1. 

Rovn ž tak správní orgán I. stupn  nedostate n  od vodnil druh a výši uložené sankce, když sice 
citoval § 12 zákona o p estupcích a vyjmenoval všechny okolnosti, ke kterým je p i rozhodování 
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o druhu a výši trestu jeho povinností p ihlédnout, nicmén  neuvedl, jak k nim p ihlédl a jak je 
hodnotil. Rovn ž tak neuvedl, pro  stanovil pokutu na nejnižší možné úrovni, p estože p estupce 
m l v eviden ní kart  idi e záznamy o p estupcích proti bezpe nosti a plynulosti provozu na 
pozemních komunikacích.  

P ÍKLAD C 

idi  byl v p edm tný den na p edm tném míst  zastaven a kontrolován hlídkou Policie R. 
V pr b hu kontroly p estupce odmítl léka ské vyšet ení ke zjišt ní, zda ne ídí vozidlo pod vlivem 
alkoholu nebo jiné návykové látky. 

idi  byl obvin n z porušení § 5 odst. 1 písm. f) zákona . 361/2000 Sb. Za napln ní skutkové 
podstaty p estupku proti bezpe nosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích podle 
§ 125c odst. 1 písm. d) silni ního zákona byla idi i správním orgánem I. stupn  uložena sankce, 
podle § 125c odst. 4 téhož zákona. 

Správní orgán I. stupn  se v pr b hu ízení dopustil procesního pochybení, když nepostupoval tak, 
aby byl zjišt n skute ný stav v ci, o n mž nejsou d vodné pochybnosti. Ze spisové dokumentace 
nebylo z ejmé, jakým zp sobem byl p estupce vyzván k léka skému vyšet ení. Dále se správní orgán 
v napadeném rozhodnutí nijak nevypo ádal s námitkami p estupce, které uvedl v pr b hu ústního 
jednání. Správní orgán I. stupn  ve svém rozhodnutí pouze konstatoval, že se p estupce odmítl 
léka skému vyšet ení podrobit. Tím bylo napadené rozhodnutí vydáno v rozporu s § 68 odst. 3 
správního ádu a je nep ezkoumatelné. 

P ÍKLAD D 

idi  nerespektoval svislé dopravní zna ení . B 24a „Zákaz odbo ení vpravo“ a p i odbo ování 
vpravo na místo ležící mimo pozemní komunikaci, do prostoru erpací stanice AGIP, nedal znamení 
o zm n  sm ru jízdy, nedbal zvýšené opatrnosti a neza adil se co nejblíže k pravému okraji vozovky, 
ímž ohrozil idi e motorového vozidla, který jel za ním ve stejném sm ru jízdy. Následn  došlo 

k dopravní nehod . 

idi  byl obvin n z porušení § 4 písm. c) a § 21 odst. 1 a 3 zákona . 361/2000 Sb. Za napln ní 
skutkové podstaty p estupku proti bezpe nosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích 
podle § 125c odst. 1 písm. k)silni ního zákona byla p estupci správním orgánem I. stupn  uložena 
sankce, podle § 125c odst. 4 téhož zákona. 

Pochybení správního orgánu I. stupn  bylo spat eno v tom, že správní orgán v písemnosti nazvané 
„Oznámení o zahájení ízení – P EDVOLÁNÍ“ idi e obvinil z p estupku podle § 125c odst. 1 písm. k) 
silni ního zákona, kterého se m l dopustit porušením § 4 písm. c), § 12 odst. 5 a § 21 odst. 3, 
zákona . 361/2000 Sb., p i emž pak porušení § 12 odst. 5 zák. . 361/2000 Sb. v bec 
neprojednával. V obvin ní také správní orgán I. stupn  nekonkretizoval jednání, kterým m l idi  
uvedený p estupek spáchat.  

Dále správní orgán I. stupn  postihl idi e za p estupek podle § 125c odst. 1 písm. k) silni ního 
zákona, p i emž skute nost, že došlo k dopravní nehod  ve výroku svého rozhodnutí v bec, 
nevyjád il. V od vodn ní p edm tného rozhodnutí však správní orgán uvedl, že idi  naplnil 
skutkovou podstatu p estupku proti bezpe nosti a plynulosti povozka pozemních komunikacích 
podle § 125c odst. 1 písm. i) silni ního zákona, tedy že porušením zvláštního právního p edpisu 
zp sobil dopravní nehodu, p i které byla na n kterém ze zú astn ných vozidel v etn  
p epravovaných v cí hmotná škoda p evyšující z ejm  ástku 100 000,- K .  
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Správní orgán I. stupn  se tedy ve svém rozhodnutí od svého p vodního, zna n  nekonkrétního 
obvin ní podstatn  odchýlil. Taková postup je ovšem zcela nep ípustný, nebo  idi  byl nakonec 
uznán vinným z jiného protiprávního jednání, než z jakého byl ne po átku obvin n a o jakém se 
ízení vedlo.  

Proto bylo napadené rozhodnutí považováno za rozhodnutí, které bylo správním orgánem I. stupn  
vydané v rozporu s platnou právní úpravou a bylo nep ezkoumatelné. 

P ÍKLAD E  

idi  sanitního vozu se zapnutým výstražným a zvukovým znamením p i odbo ování vlevo m l 
narazit do zadní ásti osobního motorového vozidla, které jelo v kolon  a zastavilo práv  z d vodu, 
aby mohl idi  sanitního vozu projet. idi  sanitního vozu nezastavil, nebo  jak pozd ji uvedl, 
nev d l, že do n jakého vozu naboural, navíc sanitní v z nebyl v bec poškozen. idi  nabouraného 
vozu sice uvedl, že jej nabouralo sanitní vozidlo, ale státní poznávací zna ky ani komu p edm tné 
sanitní vozidlo pat ilo, si nevšiml. P estože jel idi  se svým vozidlem v kolon , jak sám uvedl, nebyli 
k dispozici ani žádní sv dci, kte í by sanitní v z blíže identifikovali. Zjišt ní, který sanitní v z 
projížd l p edm tným místem, zjistila Policie R p es dispe ink rychlé záchranné služby.  

idi  byl obvin n z porušení § 41 odst. 1 zákona . 361/2000 Sb. Za napln ní skutkové podstaty 
p estupku proti bezpe nosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích podle § 125c odst. 1 
písm. k) silni ního zákona byla p estupci správním orgánem I. stupn  uložena sankce, podle § 125c 
odst. 4 písm. f) téhož zákona. 

Správní orgán I. stupn  vydal rozhodnutí, aniž by zjistil skute ný stav v ci, o n mž nejsou d vodné 
pochybnosti. Rozhodnutí vydal na základ  spisové dokumentace vyhotovené Policií R a ústního 
jednání, p i kterém obvin ný uvedl, že dopravní nehodu nezp sobil, a že v sanitním voze byl se 
záchraná em, který také o žádné nehod  nic neví. Správní orgán I. stupn , aniž by vyslechl 
záchraná e a zjistil, zda sanitka byla poškozena nebo po oprav , anebo poškozena v bec nebyla, 
vydal rozhodnutí.  

Dále pak v v ásti od vodn ní správní orgán I. stupn  v rozporu s § 68 odst. 3 správního ádu 
neuvedl žádné úvahy, kterými se ídil p i hodnocení podklad  a právních p edpis . 

 Rovn ž tak správní orgán I. stupn  nedostate n  od vodnil druh a výši uložené sankce, když pouze 
citoval § 12 zákona o p estupcích a vyjmenoval všechny okolnosti, ke kterým je p i rozhodování 
o druhu a výši trestu jeho povinností p ihlédnout, nicmén  neuvedl, jak k nim p ihlédl a jak je 
hodnotil. Dále správní orgán I. stupn  uvedl, že p estupce nemá žádný záznam v eviden ní kart  
idi e, a proto mu uložil pokutu v polovin  rozp tí zákonné vým ry.  

V rozhodnutí vydaném správním orgánem I. stupn  také nebylo v souladu s § 71 odst. 2 
písm. a správního ádu uvedeno „Vypraveno dne“ a nebylo tedy z ejmé, kdy vlastn  bylo vydáno.  

Dalším nedostatkem p i správním ízení bylo nedodržení lh t správním orgánem I. stupn  (§ 71 
odst. 3 správního ádu). Nedodržení t chto lh t m lo za následek, že správní orgán I. stupn  nem l 
dostatek asu k projednání p estupku a spisovou dokumentaci spolu s odvoláním obdržel odvolací 
orgán necelý m síc p ed uplynutím lh ty, v níž lze podle § 20 odst. 1 zákona o p estupcích, 
p estupek projednat.  

V napadeném rozhodnutí bylo ve výroku uvedeno jiné jméno i p íjmení. Vzhledem k tomu, že ze 
spisové dokumentace bylo z ejmé, jak se obvin ný idi  skute n  jmenoval, byla tato chyba 
považována za chybu písa skou., která nem la vliv na rozhodnutí ve v ci samé.  
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Jak z uvedených p íklad  vyplývá ve správním ízení je p edevším porušována zásada zákonnosti, 
nebo  správní orgány I. stupn  nepostupují tak, aby byl zjišt n skute ný stav v ci, o n mž nejsou 
d vodné pochybnosti, což je d vod ke zrušení rozhodnutí. P estupkové ízení, jakožto specifický 
druh správního ízení je pojmov  spjato s dokazováním minulých událostí a d j , p i emž 
zákonodárce orgán m ešícím p estupky ukládá, aby skutkový stav zjistily co možná nejúpln ji, 
s využitím všech dostupných zákonných prost edk  a i bez návrh  zjiš ovaly všechny rozhodné 
okolnosti sv d ící ve prosp ch i v neprosp ch obvin ného. Podle § 51 odst. 1 zákona . 500/2004 
Sb., správní ád, je t eba k provedení d kaz  užít všech d kazních prost edk , které jsou vhodné ke 
zjišt ní stavu v ci a které nejsou získány nebo provedeny v rozporu s právními p edpisy. Jde 
zejména o listiny, ohledání, sv deckou výpov  a znalecký posudek, p i emž volba, množství 
a druh provád ných d kaz  je v cí správního uvážení. 

Dalšími astými procesními pochybeními ve správním ízení je porušení zásady ústnosti jednání 
a zásady volného hodnocení d kaz . 

Zásada ústnosti jednání. Ústní jednání je p ed správním orgánem, který v c projednává v prvním 
stupni ízení povinné. Správní orgány obvin ného ve v tšin  p ípad  ádn  p edvolají k ústnímu 
jednání. V p edvolání obvin ného pou í, jak a do kdy je t eba správnímu orgánu doru it omluvu 
a jestliže se obvin ný bez ádné omluvy nebo d ležitého d vodu ke správnímu orgánu nedostaví, 
že lze p estupek projednat v souladu s § 74 odst. 1 správního ádu, bez p ítomnosti obvin ného. 
Sou asn  je obvin ný pou en o tom, že v souladu s § 62 odst. 1 správního ádu mu m že správní 
orgán uložit po ádkovou pokutu až do výše 50 000 K . V p ípad , že obvin ný se neomluví do dne 
nebo v den na ízeného ústního jednání, správní orgán provede ústní jednání bez p ítomnosti 
obvin ného a sou asn  vydá rozhodnutí ve v ci samé, což ovšem není v souladu se zákonem, 
nebo  v mnohých p ípadech obvin ný podá k poštovní p eprav  omluvu (léka skou zprávu) až 
v den na ízeného ústního jednání. Vzhledem k tomu, že ústním projednáním p estupku p ed 
správním orgánem I. stupn  za ú asti ádn  p edvolaného ú astníka je sledována a také 
garantována právní jistota spolehlivého zjišt ní skutkového stavu v ci a prokázání viny i neviny, 
jakož i právo na spravedlivý proces, je t eba i takovouto omluvu považovat za ádnou a v asnou. 
V rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, j.: 7 As 9/2009-66 (dostupný na www.nssoud.cz), je 
uvedeno, že pravý smysl má sice omluva u in ná ješt  p ed událostí, která má nastat, nicmén  
k takové omluv  nejsou vždy objektivn  podmínky (náhlé onemocn ní, úraz). Proto také zákon 
o p estupcích ani správní ád nehovo í o omluv  p edem, tedy ješt  p ed událostí, která má nastat. 
Ustanovení § 74 odst. 1 zákona o p estupcích hovo í o „náležité omluv “ a ustanovení § 59 zákona 
. 500/2004 Sb., „o bezodkladné omluv  správnímu oránu s uvedením d vod “. Z uvedených 

ustanovení nelze dovodit, že se ú astník ízení musí vždy omluvit p edem, a to ješt  p ed 
o ekávanou událostí. Obecn  proto náležitou i bezodkladnou omluvou správnímu orgánu m že 
být i omluva u in ná s ur itým odstupem asu události, která m la nastat, jež podle konkrétních 
okolností spl uje znaky náležité i bezodkladné omluvy správnímu orgánu. Z uvedeného tedy 
vyplývá, že v p ípad , kdy správní orgán I. stupn  v c projedná bez p ítomnosti obvin ného 
a sou asn  vydá ve v ci rozhodnutí, aniž by vy kal, zda od obvin ného neobdrží v p im ené dob  
ádnou omluvu, nejedná v souladu se zákonem.  

V p ípad , že správní orgán obdrží ádnou omluvu v p im ené dob  po provedeném ústním 
jednání v nep ítomnosti obvin ného, m l by na ídit ústní jednání nové. Z praxe vyplývá, že 
p estupce také n kdy doloží ádnou omluvu až k odvolání proti rozhodnutí ve v ci samé. V tom 
p ípad  by správní orgán m l postupovat v souladu s § 87 správního ádu, a napadené rozhodnutí 
zrušit a na ídit nové ústní projednání p estupku za dodržení všech procesních postup , p i emž 
správní orgány ve v tšin  p ípad  institut autoremedury nevyužijí a odvolání spolu se spisovou 
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dokumentací p edají odvolacímu orgánu k odvolacímu ízení. Odvolacímu orgánu nezbývá jiná 
možnost než napadené rozhodnutí zrušit a v c vrátit k novému projednání za dodržení všech 
zákonných práv obvin ného. Uvedeným postupem ovšem správní orgány I. stupn  zbyte n  
zat žují odvolací orgány.  

Nad rámec uvedeného je nutno ješt  uvést, že podle § 59 správního ádu musí správní orgán 
uv domit ú astníka o na ízeném ústním jednání, které je v p ípad  ízení o p estupku podle § 74 
odst. 1 zákona o p estupcích jeho povinnou sou ástí, nejmén  s p tidenním p edstihem. Aby bylo 
možno hovo it o ádném vyrozum ní, musí jej správní orgán u init se zohledn ním lh t pro 
doru ování, zejména lh ty pole § 24 odst. 1 správního ádu, což ovšem správní orgány ne vždy 
dodržují. 

Pokud správní orgán provádí výslech sv dk , mimo ústní jednání je t eba, aby byl p estupce, ve 
smyslu § 51 odst. 2 správního ád, o tomto úkonu v as vyrozum n a dále je pak nutno postupovat 
v souladu s § 36 odst. 3 správního ádu. Tento procesní postup správní orgány rovn ž vždy 
nedodržují.  

Z praxe vyplývá, že n kte í p estupci považují výpov di sv dk  – policist  za nev rohodné, nebo  
se domnívají, že tito sv dci popisují p estupek tak, jak jej popsali v písemnosti nazvané „oznámení 
p estupku“. V rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, j.: 4 As 19/2007-114 (dostupný na 
www.nssoud.cz), je uvedeno, že pokud výpov di sv dk  – policist , kte í v zásadních rysech zcela 
shodn  popsali p estupkové jednání a jestliže tyto sv decké výpov di spole n  s dalšími 
písemnými materiály tvo í ucelený d kazní et zec, lze zcela spolehliv  dovodit odpov dnost 
p estupce za p estupkové jednání. K osob  policisty a tím i v rohodnosti jeho výpov di Nejvyšší 
správní soud uvedl, že není d vod pochybovat o pravdivosti jeho tvrzení, nebo  na rozdíl od 
p estupce nemá policista na v ci a jejím výsledku jakýkoli zájem, vykonává jen svoji služební 
povinnost, p i níž je vázán závazkem, aby p ípadný zásah do práv a svobod osob, jimž by 
v souvislosti s jeho inností mohla vzniknout újma, nep ekro il míru nezbytnou k dosažení ú elu 
sledovaného služebním zákonem nebo úkonem.  

S výše uvedenou zásadou úzce souvisí zásada neve ejnosti ústního jednání, tzn., že jednání p ed 
správními orgány je zásad  neve ejné. Správní orgán proto na n  p ipustí jen osoby zú astn né na 
ízení. Z praxe je z ejmé, že k porušování této zásady nedochází. 

Zásada volného hodnocení d kaz . Jak již bylo shora uvedeno a z uvedených p íklad  je i z ejmé, 
astým pochybením správních orgán  je porušení zásady volného hodnocení d kaz . V rozhodnutí, 

v ásti od vodn ní, správní orgány v rozporu s § 68 odst. 3 správního ádu neuvádí žádné úvahy, 
kterými se ídily p i hodnocení podklad  a právních p edpis , ale pouze konstatují, že p estupci se 
uvedených p estupk  dopustili a jako d kazy pro vydání rozhodnutí uvedou pouze oznámení 
o p estupku a spisovou dokumentaci, která byla vyhotovena Policií R nebo m stskou policií, 
p i emž oznámení o p estupku samo o sob  rozhodn  nelze považovat za d kaz o spáchání 
p estupku. Je pouze pokladem pro zahájení správního ízení p íslušným správním orgánem 
a samotné dokazování probíhá až v rámci správního ízení, p edevším p i ústním jednání.  

Rovn ž tak správní orgány I. stupn  nedostate n  od vod ují druh a výši uložené sankce, když 
pouze citují § 12 zákona o p estupcích a vyjmenují všechny okolnosti, ke kterým jsou p i 
rozhodování o druhu a výši trestu povinni p ihlédnout, nicmén  neuvádí, jak k nim p ihlédly a jak je 
hodnotily. 

Dalším pochybením správních orgán  I. stupn  je, že ne vždy se vypo ádají s námitkami, které 
obvin ní uvedli v pr b hu ízení.  
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V p ípad , že správní orgán poruší § 68 odst. 3 správního ádu, musí odvolací orgán nebo orgán 
p ezkumu napadené rozhodnutí zrušit, nebo  takové rozhodnutí je nep ezkoumatelné. 

Zásada materiální pravdy. Podle § 2 odst. 1 zákona o p estupcích je p estupkem zavin né jednání, 
které porušuje nebo ohrožuje zájem spole nosti a je za p estupek výslovn  ozna eno v tomto nebo 
jiném zákon , nejde-li o správní delikt postižitelný podle zvláštních právních p edpis  nebo trestný 
in. Z uvedeného vyplývá, že p estupkem m že být vždy pouze takové zavin né jednání fyzických 

osob, které napl uje znaky stanovené v zákon . P estupkem m že být i takové zavin né jednání, 
které porušuje i ohrožuje zájem spole nosti pouze v nepatrné mí e. Nejvyšší správní soud, který 
ešil p ípad p estupce, který byl správním orgánem I. stupn  uznán vinným z p estupku proti 

bezpe nosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích podle § 22 odst. 1 písm. f) bodu 4 
zákona o p estupcích, kterého se m l dopustit tím, že dne 11. 6. 2007 v ul. Lipská, v obci Chomutov 
ídil motorové vozidlo rychlostí 52 km/h (p i zohledn ní odchylky m ení ± 3 km/h), ímž p ekro il 

povolenou rychlost pro jízdu v obci o 2 km/h. Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí j.: 5 As 
104/2008-45 (dostupný na www.nssoud.cz) uvedl, že pro trestnost jednání vykazující formální 
znaky p estupku je t eba, aby došlo také k napln ní jeho materiální stránky. Lze tedy obecn  
vycházet z toho, že jednání, jehož formální znaky jsou ozna eny zákonem za p estupek, napl uje 
v b žn  se vyskytujících p ípadech materiální znak p estupku, nebo  porušuje i ohrožuje ur itý 
zájem spole nosti. Z uvedeného ovšem nelze dovodit, že by k napln ní materiálního znaku 
skutkové podstaty p estupku došlo vždy, když je napln n formální znak p estupku zavin ným 
jednáním fyzické osoby. Pokud se k okolnostem jednání, jež naplní formální znaky skutkové 
podstaty p estupku, p idruží takové další významné okolnosti, které vylu ují, aby takovým 
jednáním byl porušen nebo ohrožen právem chrán ný zájem spole nosti, nedojde k napln ní 
materiálního znaku p estupku a takové jednání potom nem že být ozna eno za p estupek. 
Okolnosti, jež vylu ují porušení nebo ohrožení zájmu spole nosti, musí být ovšem posuzovány vždy 
v každém konkrétním p ípad  a nelze vyslovovat žádné paušální záv ry o tom, že nap . míra 
spole enské nebezpe nosti p ekro ení nejvyšší povolené rychlosti o 2 km/h je natolik mizivá, že 
nedosahuje intenzity p estupku, zatímco u p ekro ení nejvyšší povolené rychlosti o 10 km/h již tak 
tomu je. Opa ný p ístup ze strany správních orgán  i soud  by vedl k nahrazování role 
zákonodárce jejich rozhodovací inností, což by odporovalo principu d lby moci v demokratickém 
právním stát  (viz. l. 2 odst. 1 Ústavy). Teprve poté co je zjišt no napln ní materiálního znaku 
p estupku, m že správní orgán dojít k záv ru, že konkrétním jednáním obvin ného byl spáchán 
p estupek. Pokud naopak správní orgán na základ  zjišt ného skutkového stavu dosp je k záv ru, 
že z okolností p ípadu je z ejmé, že jednáním osoby obvin né z p estupku, které sice nese formální 
znaky skutkové podstaty p estupku, nedošlo k porušení ani ohrožení právem chrán ného zájmu, 
má povinnost (nikoli pouze možnost) ízení zastavit podle § 76 odst. 1 zákona o p estupcích. 
V uvedeném p íkladu se správní orgány materiální stránkou p estupku nezabývaly, okolnosti 
p estupku pouze zohlednily p i stanovení a výše pokuty, která byla uložena na spodní hranici 
zákonem p edepsané sazby.  

Zásada rychlosti a hospodárnosti. Lh ty pro vydání rozhodnutí upravuje § 71 správního ádu. Tyto 
lh ty nejsou asto správními orgány dodržovány, zvlášt  pak Magistrátem hl. m. Prahy, který je 
správním orgánem projednávajícím dopravní p estupky v I. stupni ízení.  

Vzhledem ke stále nar stajícímu po tu dopravních p estupk , který je všeobecn  znám, není 
v možnostech tohoto správního orgánu vždy dodržet lh tu pro zahájení ízení podle § 67 odst. 3 
p estupkového zákona. S nar stající hustotou silni ního provozu je zejména v hl. m. Praze znatelný 
nár st dopravních p estupk . Za této situace není mnohdy v silách správních orgán  ešících 
dopravní p estupky zvládat množství oznámených p ípad  spáchání dopravních p estupk  ze 



16

WWW.UCPS.SKEVA HORZINKOVÁ

 

 

 

strany Policie R a M stské policie hl. m. Prahy. Protože Ministerstvo dopravy R je odvolacím 
orgánem ve vztahu k Magistrátu hl. m. Prahy, promítá se zákonit  tento problém i do innosti 
tohoto orgánu. Množství p estupk , administrativní zát ž s tím spojená p edstavuje ím dál v tší 
problémy pro odbor silni ního provozu ministerstva dopravy. Nedodržení zákonných lh t má pak 
za následek, že p estupek není ádn , za dodržení všech zákonných postup  projednán a odvolací 
orgán musí rozhodnutí vydané v I. stupni ízení zrušit a v c vrátit k novému projednání. V mnohých 
p ípadech odvolací orgán obdrží odvolání spolu s p íslušnou spisovou dokumentací ve lh t , ve 
které již není schopen p ezkoumat spisovou dokumentaci, vyhotovit rozhodnutí a doru it jej ve 
lh t  jednoho roku od spáchání p estupku, p i emž podle § 20 odst. 1 zákona o p estupcích, 
p estupek nelze projednat, uplynul-li od jeho spáchání jeden rok. Rovn ž v p ípadech, kdy odvolací 
orgán p i zrušení napadeného rozhodnutí a vrácení v ci k novému projednání svoje rozhodnutí 
ádn  doru í tak správní orgán I. stupn  již nesta í v c ve lh t  jednoho roku od spáchání 

p estupku ádn  projednat a odpov dnost za p estupek zanikne. S nár stem dopravních p estupk  
a nár stem agendy správních orgán  I. a II. stup  souvisí i prudký nár st agendy Ministerstva 
dopravy, odboru provozu silni ních vozidel, a není v silách jednotlivých pracovník  dodržovat lh ty, 
podle § 71 správního ádu. P i emž jen sankce, která je uložena bezprost edn  nebo v co nejkratší 
dob  po spáchání p estupku má výchovný ú inek. 

Nedodržení uvedených lh t má však za následek, jak již bylo shora uvedeno, že p estupek nelze po 
prekluzivní lh t  (1 rok od jeho spáchání) v bec projednat. Z uvedeného vyplývá, že p estupce není 
za spáchání p estupku v bec sankcionován. Pokuta uložená správním orgánem za dopravní 
p estupek je p íjmem do rozpo tu m sta. V p ípad , že se shora uvedených d vod  nem že být 
p estupek projednán, nem že být uložena ani pokuta a tím je rozpo et m sta zkrácen o zna né 
ástky.  

Zásada zákazu reformace in peius je zásadou zákazu zm ny sankce v odvolacím ízení k tíži 
obvin ného. Z praxe vyplývá, že odvolací správní orgány tuto zásadu neporušují. Jiná zkušenost je 
v p ípad , že správní orgán I. stupn  uloží pokutu v p íkazním ízení a na základ  v as podaného 
odporu vede správní ízení. Poté správní orgán I. stupn  vydá rozhodnutí, kterým je p estupci 
uložena pokuta vyšší než v p íkazním ízení. Odvolací orgán v uvedených p ípadech napadená 
rozhodnutí zrušil a v c vrátil k novému projednání. Ve všech p ípadech ovšem nebyla porušena 
pouze tato zásada, ale i zásada zákonnosti. 

Ve vztahu k zásadám správního ízení mají podp rný a dopl ující charakter principy dobré správy. 
Je to dáno mimo jiné také tím, že praktická innost správních orgán  vyžadovala mnohdy dopln ní 
ur itých mezer, které nebylo možno vyjád it v rámci zásad správního ízení. Dalším d vodem pro 
rozší ení a dopln ní mezer v zásadách správního ízení p ineslo za len ní našeho státu do Evropské 
unie a existence evropského kodexu dobré správní praxe Evropské unie a také doporu ení rady 
Evropy o dobré správ . 

Ve ejný ochránce práv, který je podle zákona pov en chránit zájmy osob, zejména p ed 
porušováním ze strany ú ad , ale také p ed jednáním, které neodpovídá princip m 
demokratického právního státu a dobré správy se ujal velmi spole ensky závažného a d ležitého 
úkolu a vyjád il názor na to, ím se má vyzna ovat dobrá správa. Podle jeho názoru se jedná 
o takový postup ú ad , který je v souladu se zákonem, nelze mu vytknout svévoli, ú elnost, 
vyhýbavost, liknavost, neefektivnost a jiné nežádoucí znaky. 

P i v domí uvedeného se ve ejný ochránce páv rozhodl shrnout své dosavadní poznatky a vyjád il 
deset princip  dobré správy, kterými by se m ly ídit správní orgány. V praxi se pak tyto principy 
prolínají se zásadami innosti správních orgán  i se samotnými zásadami správního ízení. 
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ZÁV R 
Právní úprava p estupk  by se m la stát východiskem pro postih tém  všech hmotn právních 
správních delikt , jak p edpokládala reforma správního trestání. P vodn  zpracovaný návrh 
v cného zám ru zákona o p estupcích nakonec nebyl realizován. Nový p ipravovaný v cný zám r 
zákona o p estupcích p edpokládá, že bude jednotn  upravena procesn  právní stránka všech 
správních delikt . Vzhledem k výše uvedenému je t eba dodat, že p esto v n kterých sm rech by 
bylo vhodné provést n které legislativní zm ny p estupkového práva z hlediska jeho hmotn  
právních i procesn  právních aspekt .  

Jak vyplývá z provedené analýzy, jsou p i projednávání p estupk  v této oblasti porušovány 
p edevším zásada zákonnosti, ústnosti, volného hodnocení d kaz , zásada materiální pravdy, 
zásada rychlosti a procesní ekonomie a zásada reformace in peius. Ostatní základní zásady innosti 
správních orgán  porušovány v této oblasti nejsou nebo jejich porušení se nevyskytuje ve velké 
mí e. 

Vedle základních zásad innosti správních orgán  mají podp rný a dopl ující charakter všechny 
principy dobré správy, které se za aly uplat ovat zejména v souvislosti se vstupem našeho státu do 
Evropské unie a na základ  existence evropského kodexu dobré správní praxe Evropské unie.  

Ne všechny principy dobré správy d sledn  korespondují se zásadami správního ízení. Lze však 
vid t ur itý vztah mezi zásadami zákonnosti a volného hodnocení d kaz  se souladem s právem. 
Uvedená zásada a uvedený princip dobré správy jsou nejvíce porušovány v ízení p ed správními 
orgány. 

Ur itý vztah je také mezi zásadou rovnosti ú astník  a principem nestrannosti. Tato zásada 
a princip nejsou ve správním ízení v bec porušovány. Vztah mezi zásadou rychlosti 
a hospodárnosti a principem v asnosti, které jsou naopak porušovány, byl v analýze vysv tlen. 
Ur itý vztah lze najít i mezi zásadou vzájemné sou innosti a principem efektivnosti, který je v praxi 
porušován zcela výjime n . 

Ostatní principy dobré správy významn  dopl ují zásady innosti správních orgán  a jsou 
zakotveny v zákonech. 
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review of rulings, sanction, ruling, decision, corrective remedies 

ABSTRAKT: 
lánok sa zaoberá problematikou blokového konania v súvislosti s možnos ou uplatnenia práva na súdnu 

ochranu garantovanú Ústavou Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami a dohovormi, ktorými je 
Slovenská republika viazaná. lánok popisuje zásady a princípy blokového konania s dôrazom na využitie 
zákonných inštitútov slúžiacich na zabezpe enie dodržiavania zákonnosti a správnosti postupov správnych 
orgánov. Autor rozoberá procesnú povahu rozhodnutia a jednotlivé špecifiká postupu v blokovom konaní, ktoré 
sú hlavnou zárukou priznania možnosti súdnej ochrany pred zásahmi do práv osôb v konaniach pred správnymi 
orgánmi. 

ABSTRACT/SUMMARY: 
The article deals with the topic of fine proceeding in relation with the possibility to exercise the right of court 
protection guaranteed by the Constitution of the Slovak Republic and the international treaties and the 
conventions to which is the Slovak Republic bounded. The article explains the principles and rules of fine 
proceeding with emphasis on the use of juridical instruments used to secure upholding of legitimacy and 
correctness of state administration procedures. The author analyses the procedural disposition of a ruling and 
individual characteristics of fine proceeding process. These are the main safeguards to allow the possibility of 
court protection against interventions to personal rights in proceedings in front of administrative bodies. 
 

ÚVOD  
Blokové konanie ako špecifický druh innosti správnych orgánov sa riadi zákonom . 375/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov ( alej len „zákon o priestupkoch„). Vo svojej podstate 
ide o skrátený druh správneho konania, ktorý obsahuje zákonné výnimky z princípov riadneho 
prejednávania. Vydávanie rozhodnutí v blokovom konaní sa plynutím asu nijakým spôsobom 
nezmenilo a z toho dôvodu aj na alej pretrváva v myslení laickej verejnosti, ale aj v myslení 
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správnych orgánov názor, že blokové konanie posil uje mocenské postavenie správnych orgánov 
pri rozhodovaní o právach a povinnostiach strán konania. Bezdôvodné spoliehanie sa na 
nemožnos  podania opravných prostriedkov a na kone nos  vydaného rozhodnutia správneho 
orgánu však prináša asto krát dôvodné obavy z porušenia základných práv a slobôd 
garantovaných ústavov Slovenskej republiky a práv a povinnosti u ených všeobecne záväznými 
právnymi predpismi o správnom konaní. Takáto autonómna povaha blokového konania je 
posilnená ustanoveniami § 84 až § 86 zákona o priestupkoch, kde sú ur ené zákonné predpoklady 
a postupy spôsobu riešenia zavinených konaní, ktoré nap ajú skutkové podstaty konkrétnych 
priestupkov. Konfrontáciou týchto ustanovení s ústavnými princípmi ochrany práv a slobôd sa však 
správny orgán dostáva do pozície, kedy môže rozhodnutím v blokovom konaní znemožni  osobe 
priestupcu jeho právo na poskytnutie súdnej ochrany. Vo všeobecnej predstave, ako aj v praxi 
správnych orgánov, neustále prevláda názor, že autonómia blokového konania je striktne ur ená 
zákonom o priestupkoch a že ustanovenie § 84 ods. 3 jednozna ne vyslovuje neprípustnos  
odvolania, obnovy alebo preskúmania mimo odvolacieho konania v prípade vydania rozhodnutia 
v blokovom konaní. Najvyšší súd Slovenskej republiky však svojimi rozhodnutiami vstúpil do 
zákonnej autonómie blokového konania a opakovane rozhodol spôsobom, ktorý priestupcom 
poskytuje ur itú ochranu nad rámec zákona o priestupkoch.  

BLOKOVÉ KONANIE – PRINCÍPY A ZÁSADY 
Blokové konanie je skrátené, zjednodušené a rýchlejšie správne konanie, ktoré svojim procesným 
charakterom prelamuje princíp objektívnej pravdy ako základnej zásady konania o priestupkoch. 
Toto skrátené správne konanie v sebe obsahuje nevyvrátite nú domnienku naplnenia všetkých 
prvkov skutkovej podstaty priestupku a to je subjekt, subjektívna stránka, objekt a objektívna 
stránka. Zárove  blokové konanie autonómne vy le uje z konania aj samotné posúdenie 
charakteru skutku, riadneho zistenia skutkového stavu, osoby páchate a a riadnos  uloženej 
sankcie vo forme pokuty. Všetky tieto úkony správneho konania v sebe pohlcuje inštitút súhlasu 
páchate a s blokovým konaním a s uložením sankcie. Táto domnienka a výnimka z princípu 
objektívnej pravdy zárove  potvrdzujú zákonnos  blokového konania, nako ko akáko vek 
pochybnos  o správnosti posúdenia skutku, riadneho zistenia skutkového stavu, alebo osoby 
páchate a, vytvára zákonnú prekážku alšieho konania o priestupku.1  

Prelom princípu objektívnej pravdy je však iba iasto ný, pretože prípadná neobjektívnos  
skráteného konania je vyrovnaná legálnou možnos ou pokra ova  v riadnom prvostup ovom 
konaní pred správnym orgánom. Táto možnos  je daná predovšetkým osobe, ktorá je v postavení 
podozrivého zo spáchania priestupku. Sám priestupca totiž disponuje možnos ou nariadi  za atie 
správneho konania v prípade, ak nepovažuje priestupok za spo ahlivo zistený, prípadne ak nie je 
ochotný zaplati  pokutu, ktorú mu chcel správny orgán v blokovom konaní uloži .  

Pokutu v blokovom konaní možno uloži  len v prípade, ak je priestupok spo ahlivo zistený 
a obvinený z priestupku je ochotný pokutu zaplati . To sú dve základné zákonné podmienky 
blokového konania, ktoré v sebe skrývajú možnos  pre obvineného nariadi  za atie prvostup ové 
konania. Zárove  tieto základné ustanovenia vyjadrujú oprávnenos  koncentra nej zásady 
blokového konania, ktorá je zásadným a ovládacím princípom tejto skrátenej formy správneho 
konania. Koncentra ná zásada je mimoriadnou procesnou zásadou, ktorá ú astníkovi konania 
zabra uje, aby svoje návrhy, nové tvrdenia alebo dôkazy prednášal kedyko vek po za atí blokového 
konania. Táto zásada je dôsledkom dohody o riadne zistenom skutkovom stave uzatvorenej medzi 

                                                            
1) H. Achbergerová, J. Pažitka: Základy priestupkového práva hmotného a procesného, Bratislava 200, s. 22 
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správnym orgánom a obvineným z priestupku. Koncentra ná zásada je spojená s presved ením 
páchate a, že uznáva svoju zodpovednos  za priestupok a že je ochotný prizna  svoje zavinenie 
a nies  následok vo forme uloženej sankcie. Uhradením sankcie sa blokové konanie právoplatne 
kon í a je naplnený aj jeho právny ú el vo forme finan ného postihu páchate a.  

ŠPECIFIKÁ BLOKOVÉHO KONANIA  
Ústna dohoda medzi správnym orgánom a páchate om priestupku, ktorá ma formu blokového 
konania, má charakter právno-realiza ného aktu, ktorý teória správneho práva zara uje do skupiny 
verejnoprávnych zmlúv. Takými zmluvami sú predovšetkým dvoj a viacstranné správne úkony, 
ktoré zakladajú, menia alebo rušia administratívnoprávne vz ahy. Jednou zo strán takého vz ahu 
obligatórne musí by  správny orgán. Základnou zásadou tejto zmluvy je, v zmysle koncentra nej 
zásady a princípu materiálne pravdy, skuto nos , že prejav vôle páchate a je vykonaný dobrovo ne, 
bez prvkov donútenia, po dôkladnou zvážení a uvedomení si svojej právnej situácie, možností, 
výhod a nevýhod samotného blokového konania. Uvedomenie si viny a uloženej sankcie je potom 
hlavnou podmienkou riadneho za atia blokového konania.2 

Blokové konanie ma svoje špecifiká aj v štádiu vydávania rozhodnutí v správnom konaní 
a spisovania zápisnice o konkrétnom úkone. Podstatou tejto výnimky z riadneho objas ovania 
a priestupkového konania spo íva v samotnom súhlase obvineného z priestupku, v ktorom je 
subsumované uznanie skutkového priebehu, bez potreby dokazovania zo strany správneho orgánu. 
Ústny prejav vôle páchate a sa nijakým spôsobom nezaznamenáva do zápisnice a rovnako ani 
obsah samotnej dohody o uznaní viny a sankcie nie je zachytený vo forme písomnej listiny. 
Rozhodnutie v správnom konaní je tu nahradené vydaním pokutového bloku, alebo bloku na 
pokutu nezaplatenú na mieste. Bloky vydáva páchate ovi priamo ten správny orgán, ktorý je 
prítomný na mieste samom v ase po spáchaní priestupku, za dodržania vyššie uvedených zásad 
blokového konania.  

ROZHODNUTIE V BLOKOVOM KONANÍ  
Pokutový blok napriek tomu, že nepatrí svojou povahou medzi rozhodnutia v správnom konaní 
s obsahom všetkých zákonných náležitostí, je podmienený ur itými pravidlami, ktoré sú zárukou 
jeho zákonnosti a správnosti. Správny orgán ukladá pokutové bloky, ktoré majú tri výtla ky. Všetky 
tri výtla ky musia by  ozna ené úradnou pe iatkou s ozna ením správneho orgánu a odtla kom 
okrúhlej pe iatky správneho orgánu so štátnym znakom. Na strane správneho orgánu vznikajú 
v blokovom konaní aj ur ité povinnosti, ktorých nesplnenie môže ma  za následok pochybnosti 
o zákonnom postupe. Ide najmä o povinnos  pou i  páchate a pod a ustanovení uvedených na 
samotnom pokutovom bloku.  

Pokutový blok, ako rozhodnutie v správnom konaní, musí obsahova  údaje, ktoré sú ur ené 
predtla ou, inak nie je možné hovori  o jeho právoplatnosti. Jeden výtla ok pokutového bloku 
správny orgán odovzdáva páchate ovi ako potvrdenie o ukon ení blokového konania. V prípade, že 
páchate  nie je schopný zaplati  pokutu na mieste, tak správny orgán pristúpi k využitiu bloku na 
pokutu nezaplatenú na mieste. Aj také tla ivo je riadnym rozhodnutím v blokovom konaní a jeho 
sú as ou musí by  aj poštový pe ažný poukaz s údajmi potrebnými na uhradenie uloženej sankcie. 
Ani v tomto prípade nemôže správny orgán opomenú  pou enie priamo vyzna ené na bloku na 
pokutu nezaplatenú na mieste. Rovnako ako v predchádzajúcom prípade aj blok na pokutu 

                                                            
2) J. Machajová,: Základy priestupkového práva. Komentár, Šamorín 199, s. 4 
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nezaplatenú namieste pozostáva z troch výtla kov, pre ktorých úradne vypísanie platia rovnaké 
pravidlá ako pri pokutovom bloku.3  

Z uvedených princípov a postupov blokového konania vyplýva jeho bezprostredná povaha, ktorá 
slúži k zabezpe eniu hospodárnosti a rýchlosti správneho konania. Blokové konania a ich jednotlivé 
úkony sú preto viazané asom a miestom k samotnému priestupku. Práve rýchle vybavenie veci 
v blokovom konaní je zárukou zákonného postihu páchate a a obchádza tak potrebu riadneho 
priestupkového konania s vykonávaním dokazovania a vydávania rozhodnutia. V súvislosti 
s miestnym a asovým obmedzením zákonných ú inkov blokového konania, nie je na mieste 
striktné izolované vykladanie ustanovení zákona o priestupkoch. Holý gramatický výklad totiž 
ignoruje vzájomné vz ahy a súvislosti správneho konania. Zákon o priestupkoch neobsahuje vo 
svojich ustanoveniach asovú a miestnu súvislos  skutku a blokového konania. Jedna zo zásad 
blokového konania však implicitne uvádza túto podmienku v tvrdení, že ak nemôže páchate  
priestupku zaplati  pokutu na mieste, vydá sa mu blok na pokutu nezaplatenú na mieste. Miestom 
sa rozumie miesto spáchania priestupku. Ako je uvedené vyššie tak blokové konanie sa vykonáva 
v prípade ak nie je potrebné objas ovanie nako ko páchate  vyslovil súhlas s vinou a sankciou. 
Všetky údaje o skutkových okolnostiach a jeho právna kvalifikácia sa uvádza na pokutových 
blokoch prípadne na blokoch na pokutu nezaplatenú na mieste. Všetky skuto nosti oh adom 
naplnenia zákonných znakov skutkovej podstaty tak zostávajú len vo vedomí správneho orgánu, 
ktorý priamo na mieste vykonáva blokové konanie. To znamená, že rozhodovanie správneho 
orgánu je striktne viazané výhradne na konkrétne miesto a as spáchania priestupku. Blokové 
konanie nie je možne využi  s odstupom asu a na inom mieste ako je miesto spáchania priestupku. 
V takom prípade musí správny orgán pristúpi  k riadnemu prvostup ovému konaniu o priestupku 
a vykona  jeho objasnenie.  

PRESKÚMAVANIE ROZHODNUTÍ VYDANÝCH V BLOKOVOM KONANÍ 
Pri splnení všetkých podmienok správnosti postupu správneho orgánu, asovej a miestnej 
podmienenosti a zásad blokového konania, možno hovori  o právoplatne vydanom rozhodnutí 
teda pokutového bloku alebo bloku na pokutu nezaplatenú na mieste. Absencia písomnej zápisnice 
a odôvodnenia rozhodnutia ako aj aplikácia koncentra nej zásady sú logickou prí inou 
neprípustnosti opravných prostriedkov proti rozhodnutiam vydaných v blokovom konaní. Zákon 
o priestupkoch jednozna ne uvádza, že proti právoplatne skon enému blokovému konaniu sa 
nemožno odvola , nemožno ho obnovi  ani preskúma  mimo odvolacieho konania.  

Každé rozhodnutie, vydané v blokovom konaní, by teda malo by  kone ným a nemenným, bez 
možnosti akejko vek nápravy alebo zmeny, práve z toho dôvodu, že sám páchate  súhlasí so svojou 
zodpovednos  a s uloženou sankciou, ím sa fakticky vzdáva možnosti preskúma  konanie 
správneho orgánu. Touto zásadou sa správne orgány riadia. V sú asnej dobe je však táto zásada 
prelomená a je potrebné si uvedomi  zmeny, ktoré môžu ma  vplyv na rozhodovanie správnych 
orgánov. Pridržiavanie sa nedotknute nosti rozhodnutí vydaných v blokovom konaní, je na škodu 
konania správnych orgánov a v ur itých prípadoch môže ma  za následok exkulpáciu páchate a. 
Rozhodnutie v blokovom konaní je totiž právoplatným rozhodnutím vydaným v správnom konaní, 
ktoré svojou povahou zasahuje do práv a povinností a ako také aj podlieha súdnemu preskúmaniu, 
aj ke  za špecifických a nie celkom zrete ných podmienok.  

                                                            
3) H. Achbergerová, J. Pažitka: Základy priestupkového práva hmotného a procesného, Bratislava 200, s. 30 
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Súdne preskúmavanie rozhodnutí správnych orgánov upravuje zákon o priestupkoch v ustanovení 
§ 83, ktorý však svojimi ú inkami nezasahuje do asti blokového konania a tým pádom nemožno 
pod a neho v tomto špecifickom konaní ani postupova . V tejto súvislosti je potrebné uvedomi  si 
mocenský charakter rozhodnutia vydaného v blokovom konaní, ktoré je individuálnym správnym 
aktom zasahujúcim do práv a povinností dotknutého páchate a priestupku. Ochrana základných 
práv a slobôd sa v tomto prípade nemôže riadi  výhradné jedným osobitným zákonom, ale treba ju 
zaradi  pod rozsiahlu zákonnú a ústavnoprávnu ochranu zaru enú a garantovanú Ústavou 
Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami a dohovormi, ktorými je Slovenská republika 
viazaná.4 

lánok 46 Ústavy Slovenskej republiky hovorí, že každý sa môže domáha , zákonom ustanoveným 
postupom, svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom 
na inom orgáne Slovenskej republiky. Každý, kto tvrdí, že bol na svojich právach ukrátený 
rozhodnutím orgánu verejnej správy, môže sa obráti  na súd, aby preskúmal zákonnos  takéhoto 
rozhodnutia, ak zákon neustanoví inak. Z právomoci súdu však nesmie by  vylú ené preskúmanie 
rozhodnutí týkajúcich sa základných práv a slobôd.  

Pôsobnos  správneho súdnictva môže by  obmedzená len zákonom. A žiadny zákon ani ústava 
neobsahujú obmedzenie, ktoré by výslovne bránilo preskúmava  rozhodnutia o priestupku vydané 
v blokovom konaní. Z toho vyplýva záver, že súdny prieskum rozhodnutí o priestupku vydaných 
v blokovom konaní, nie je vylú ený. Nárok na súdny prieskum rozhodnutí vydaných v blokovom 
konaní je podmienený samotnou špeciálnou charakteristikou úkonov a postupov v tomto 
skrátenom správnom konaní.  

Zákon svojim širokým chápaním rozhodnutí v blokovom konaní, vytvoril domnienku o ich 
nulitnosti, nako ko pri týchto rozhodnutiach absentujú zákonné prvky rozhodnutí preskúmate ných 
súdom, ktoré by ich stavali na rove  právnych titulov vydaných v rámci vrchnostenskej správy. 
Tieto domnienky o nulitnosti sú ažko spochybnite né a práve tieto pochybnosti sú dôvodom na 
vyslovenie záveru o prípustnosti súdneho prieskumu rozhodnutí vydaných v blokovom konaní 
v zmysle ústavnoprávneho princípu zakomponovaného v lánku 46 ods. 2 Ústavy SR.  

Tieto ústavnoprávne princípy môžu navodi  taký právny stav, v ktorom priestupca napriek uznaniu 
svojej zodpovednosti zo spáchania priestupku a vysloveniu súhlasu s uloženou sankciou dosiahne, 
využitím práva na súdnu ochranu, zrušenie rozhodnutia vydaného v blokovom konaní.  

Samotné zrušenie rozhodnutia však nebude znamena  aj zmenu skutkových okolností a konanie 
majúce znaky priestupku sa bude alej prejednáva  v riadnom prvostup ovom konaní, kde správny 
orgán vykoná objas ovanie priestupku a vydá riadne rozhodnutie so všetkými zákonnými 
náležitos ami.  

Dôvody k súdnemu prieskumu blokového konania sa musia posudzova  pri každom individuálnom 
prípade práve z dôvodu procesných špecifík postupu správneho orgánu pri vydaní rozhodnutia. 
Výhody blokového konania ako je rýchlos  a hospodárnos , sa tak môžu sta  hlavnou prí inou 
námietok proti ich zákonnosti. Správny orgán, ktorý priamo na mieste rozhoduje o skutkových 
okolnostiach a uzatvára dohodu s priestupcom, je viazaný asovou a miestnou podmienkou. 
Rozhoduje bezprostredne po spáchaní priestupku a hodnotenie dôkaznej situácie nie je vždy 
jednozna né. Blokové konanie je správnymi orgánmi využívane v zna nej miere predovšetkým pri 
priestupkoch proti bezpe nosti a plynulosti v cestnej premávke, proti verejnému poriadku, proti 

                                                            
4) J. Krá  a kol.: Ústavné garancie udských práv, Bratislava 2004, s. 15-20 
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majetku a podobne. astým dôvodom protestov a námietok priestupcov po riadnom ukon ení 
blokového konania býva výška uloženej sankcie, postup správneho orgánu alebo absencia 
zákonného pou enia prípadne nedostato ne preukázaná prí etnos  páchate a.  

Osoby, ktorým bolo vydané rozhodnutie v blokovom konaní, teda môžu využi  svoje právo na 
súdnu ochranu, ak bolo takým rozhodnutím zasiahnuté do ich práv. Možnos  súdnej ochrany však 
nie je jediným prostriedkom dosiahnutia nápravy, alebo ochrany v správnom konaní, prípadne 
satisfakcie z dôvodu nesprávneho postupu správneho orgánu. Ur itú ochranu práv, o ktorých sa 
rozhoduje v správnom konaní a pri postupoch správnych orgánov poskytujú inštitúty zákona 
. 153/2001 Z. z. o prokuratúre alebo zákona . 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu 

spôsobenú pri výkone verejne moci. Jedným takým inštitútom je aj protest prokurátora proti 
rozhodnutiu, ktorým bol porušený zákon, alebo iný všeobecne záväzný právny predpis. Podanie 
protestu môže nahradi , respektíve môže predchádza  uplatneniu súdnej ochrany. V sú asnej dobe 
existuje viacero prípadov, kedy správny orgán vyhovel protestom prokurátora podaných proti 
právoplatným rozhodnutiam vydaných v blokovom konaní.5  

ZÁVER 
Zmyslom prieskumu správnych rozhodnutí v správnom súdnictve je poskytnutie súdnej ochrany 
tam, kde osoby, ktoré tvrdia, že boli na svojich právach ukrátené rozhodnutím a postupom 
správneho orgánu, sa ochrany týchto práv nedomohli v konaní pred správnym orgánom, hoci sa 
o to pokúsili využitím dostupných prostriedkov. Súdna ochrana je garantovaná Ústavou SR 
a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.  

Napriek tom, však nemožno opomenú  špecifikum blokového konania, ktoré ma by  zárukou 
rýchlosti a hospodárnosti správneho konania. Prelomenie zásad správneho konania predstavuje 
výnimku umož ujúcu využitie inštitútov blokového konania zo strany správnych orgánov. Toto 
konanie je jednoduché a vychádza zo základných procesných krokov, ktoré správny orgán 
a priestupca vykonávajú priamo na mieste spáchania priestupku. Sú as ou týchto krokov je aj 
uvedomenie si možnosti verejnoprávneho zásahu do práv priestupcu a mocenského postupu 
správneho orgánu pri ukladaní kone nej sankcie.  

Osoba, ktorá je priamym ú astníkom blokového konania má možnosti ako zabezpe i  svojim 
právam ochranu nariadením riadneho prvostup ového konania. Uznaním viny a súhlasom so 
sankciou sa páchate a fakticky vzdáva možnosti vykonania dokazovania v prípade, ak má 
pochybnosti o správnosti postupu správneho orgánu. Všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré 
obsahujú ustanovenia o priestupkoch neukladajú správnemu orgánu povinnos  rieši  zavinené 
konania výhradne postupom v blokovom konaní. Táto možnos  je však pre správny orgán vo 
vä šine prípadov výhodná, nako ko sa tým predchádza asto krát zd havému prvostup ovému 
konaniu o priestupku.  

Ak sa priestupca uspokojí s ukon ením veci v blokovom konaní, tak zárove  berie na vedomie 
skuto nos , že nevyužil opravné prostriedky, ktoré mu zákony priznávajú pred za atím blokového 
konania. Napriek tomu však nemožno opomenú  princípy súdnej ochrany garantované ústavou SR, 
ktorá napriek uvedenému, priznáva možnos  súdnej ochrany aj v prípade, že páchate  priestupku 
s blokovým konaním súhlasí. Uplatnenie súdnej ochrany v takom prípade, však musí by  aj 
dostato ne dôvodné. V opa nom prípade by totiž súdy namiesto prieskumnej innosti sami 
vykonávali innos , ktorú by inak mal uskuto ova  správny orgán v riadnom prvostup ovom 

                                                            
5) H. Achbergerová, J. Pažitka: Základy priestupkového práva hmotného a procesného, Bratislava 200, s. 44 
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konaní, vyvolanom nesúhlasom priestupcu s blokovým konaním. Je potrebné si uvedomi  význam 
blokového konania, ako aj význam samotného súdneho prieskumu. Priestupca sa nemôže 
bezvýhradne spolieha  na to, že riadne ukon ené blokové konanie napadne žalobou a dosiahne tak 
kone nú exkulpáciu. Súdy nebudú na základe jeho podnetu vykonáva  objas ovanie priestupku, ale 
budú hodnoti  zákonnos  postupu a zákonnos  a správnos  samotného rozhodnutia. V kone nom 
dôsledku sa priestupca stane ú astníkom prvostup ového konania o priestupku pred správnym 
orgánom, kde sa spravidla ukladajú vyššie sankcie ako v blokovom konaní.  

Napriek všetkému ma blokové konanie význam pre postup správnych orgánov a je výrazným 
prostriedkom pri postihu páchate ov priestupkov. Jeho rýchlos  a jednoduchos  je zárukou 
naplnenia zmyslu ochrany, ktorú jednotlivé ustanovenia o priestupkoch poskytujú záujmom 
ohrozeným konaniami konkrétnych páchate ov.  
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ABSTRAKT: 
Autor sa v štúdii zameriava najmä na oblas  správneho práva a úpravu inštitútu vyvlastnenia v om, pri om 
tento charakterizuje z poh adu právnej úpravy ako eskej, tak aj slovenskej. Autor uvádza aj sú asnú judikatúru, 
v ktorej sa zameriava obzvláš  na zaujímavé prípady a sporné otázky právnej úpravy. Popri eskej a slovenskej 
judikatúre okrajovo autor uvádza aj rozhodnutia Európskeho súdu pre udské práva, nako ko je potrebné 
zoh ad ova  ich v rozhodovacej innosti eských a slovenských súdov.  

ABSTRACT/SUMMARY:  
The Author of the study focuses mainly on the area of Administrative law and the institute of the expropriation 
within this branch of law. This issue is characterized in terms of legislation, especially within the Czech and the 
Slovak legislation. The author presents current case-law, which focuses on interesting cases and questions of 
legislation. In addition to the Czech and Slovak case-law, the author visits the case law of European Court of 
Human Rights, since it is necessary to take into account. 
 

K inštitútu vyvlastnenia nachádzame nieko ko prame ov už v staršej literatúre, ktoré sa venujú 
jeho vymedzeniu. Ako príklad možno uvies  definíciu popredného predstavite a vedy správneho 
práva z obdobia po vzniku prvej SR J. Hoetzela, ktorý ho definoval ako „zásah do majetkových 
práv, zvlášt  práva vlastnického, ve prosp ch všeužite ného díla, kterým se práva ruší nebo omezují 
a zárove  pro jiného se práva zakládají, a to zpravidla za náhradu“1 Sú asná právna literatúra 
v eskej republike v zhode s dikciou zákona .184/2006 Sb., o odn tí nebo omezení vlastnického 
práva k pozemku nebo ke stavb , v znení neskorších predpisov ( alej len „zákon o vyvlastnení“), 
definuje vyvlastnenie ako „odn tí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího 
v cnému b emenu k pozemku nebo ke stavb  pro dosažení ú elu vyvlastn ní stanoveného 
zvláštním zákonem“.  

Slovenský právny poriadok používa pojem vyvlastnenia bez jeho legálnej definície. Zákony 
stanovujú len podmienky a pre definíciu je nutné siahnu  po teoretických zdrojoch právnej náuky.  

Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že „vyvlastnenie“ zákonodarca chápe ako:  

                                                            
1) HOETZEL, J. – WEYR, F.: Slovník ve ejného práva eskoslovenského – Svazek V. Praha: EurolexBohemia s.r.o., 2000. s. 487. 
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− od atie vlastníckeho práva alebo  
− obmedzenie výkonu vlastníckeho práva v prospech iného subjektu.  

Rozdiel je v tom, že od atím vlastnícke právo prechádza v celom rozsahu na inú osobu, ide o úplnú 
stratu vlastníctva pôvodného vlastníka. Naproti tomu, obmedzením sa len zasahuje do niektorého 
z oprávnení vyplývajúcich z vlastníckeho práva, obzvláš  do práva dispozície s vecou.2  

Aké je využitie tohto inštitútu v dnešnej dobe? V praxi vä šinou ob ania bez problémov chápu 
a uprednost ujú potreby spolo nosti a ochotne odpredajú zmluvne potrebné pozemky pre 
výstavbu verejnoprospešných zariadení, no sú aj takí, ktorí lipnú na svojom dedi stve a nie sú 
k dohode prístupní. Vtedy je potrebné, aby nastúpil proces prinútenia – vyvlastnenia. V sú asnosti 
pôjde naj astejšie o výstavbu dia nic a iných verejnoprospešných stavieb.  

Ved a pozitívneho vymedzenia, je nutné pre ucelenejší obraz problematiky uvies  rozdiel od 
ostatných pojmov súvisiacich so stratou majetku ako sú konfiškácia, reštitúcie a znárodnenie, 
pretože tieto sú hlavne laickou verejnos ou asto zle interpretované a zamie ané. 

„Konfiskace je nucené odn tí majetku bez náhrady provedené na základe zákona výrokem 
p íslušného orgánu. Vlastníkem konfiskovaného majetku se stane stát. Ke konfiskacím docházelo 
v historii zpravidla v souvislosti se zm nami spole enských a politických pom r . Konfiskace není 
trestnou sankcí za spáchání trestního inu, ale administrativním opat ením.“3 Z uvedenej definície 
sú zjavné tri podstatné rozdiely medzi konfiškáciou a vyvlastnením majetku. Prvý je ten, že pri 
konfiškácii nedochádzalo k primeranej náhrade za od atie majetku. Druhý, že sa nepožadovalo 
preukázanie verejného záujmu v správnom konaní, pretože ku konfiškácii dochádzalo na základe 
zákona a rozhodnutie orgánu bolo len deklaratórnym aktom. Posledným rozdielom bolo, že 
konfiškáciou mohol nadobudnú  majetok len štát, pokia  vyvlastnením sa môže prizna  majetok aj 
inej fyzickej i právnickej osobe.4  

Znárodnenie je jedna z foriem prevodu majetku z neštátneho vlastníctva do vlastníctva štátu, ktorú 
je možno chápa  ako špecifickú eskoslovenskú formu zoštátnenia hlavne v rokoch 1945-1948. 
Znárodnením prechádzalo vlastníctvo zákonom stanovených podnikov a iných hospodárskych 
objektov, majetkových hodnôt a oprávnení na štát. Literatúra pracuje aj s pojmami ako etatizácia, 
nacionalizácia i poštátnenie. Opozitom sa rozumie privatizácia.5 Znárodnenie sa zameriavalo 
predovšetkým na hospodársky významné hodnoty. Ku kompenzácii spravidla dochádzalo, no ur ite 
nie k úplnej a spravodlivej.  

Posledným pojmom, quasi protipólom k dvom predchádzajúcim, sú reštitúcie majetku ako náprava 
dôsledkov chovania contra legem alebo in fraudem legis. Sú náhradou, navrátením, i obnovením 
pôvodného stavu.6 Popísaním rozdielov medzi vyvlastnením a reštitúciou sa zaoberal aj Ústavný 
súd eskej republiky ( alej aj len „ÚS R“), v náleze zo d a 24.05.1994 pod sp.zn. Pl. ÚS 16/93, kde 
zhrnul nasledujúce zistenia: Reštitúcia je odstránením protiprávnosti pri prevode vlastníctva 
navrátením veci do pôvodného právneho vz ahu, dôvodom reštitúcie je výlu ne protiprávnos  
(u vyvlastnenia je to verejný záujem), právne ú inky reštitúcie nastávajú ex tunc (pri vyvlastnení ex 
nunc), právne ú inky reštitúcie sú odlišné od právnych ú inkov vyvlastnenia aj z h adiska obsahu 
zápisu do katastru nehnute ností.  

                                                            
2) JANDERKA, K.: Zákon o vyvlastn ní. Praha: Linde, 2009. s. 15. 
3) MADAR, Z.: Slovník eského práva I. díl. 3. vyd. Praha: Linde, 2002. s. 585. 
4) V tejto súvislosti odkazujem na zaujímavý lánok „Konfiskace, vyvlastn ní, zábor“ o tom, i bola prvá pozemková reforma 
konfiškáciou alebo vyvlastnením – Horák, O.: Konfiskace, vyvlastn ní, zábor. Právní rádce. 2005, . 9, Praha: Economia, a.s., 
2005 str. 48-50. 
5) MADAR, Z.: Slovník eského práva II. díl. 3. vyd. Praha: Linde, 2002. s. 1811. 
6) HENDRYCH, D. – B LINA, M. – FIALA, J. et al.: Právnický slovník. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009. s. 926. 
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ZARADENIE INŠTITÚTU VYVLASTNENIA V SYSTÉME PRÁVA  
Harvánek definuje systém práva ako fenomén, ktorý je hierarchicky usporiadaný, má svoju 
vnútornú jednotu a ak je dostato ne zložitý, je sú asne aj diferencovaný. Tradi né názory 
vychádzajú zo systému práva usporiadaného do pyramídy z právnych noriem, na vrchole ktorej je 
jediná právna norma a ostatné sú jej podriadené.7  

Právne odvetvie je vyššou stavebnou jednotkou systému práva, v ktorej majú vä šinou 
dominantnú úlohu jeden alebo dva právne predpisy – kódexy (napr. Ob iansky zákonník 
a Ob iansky súdny poriadok). Predstavujú ho normy, ktoré majú spolo né ur ité znaky, vä šinou 
reglementujú rovnaký typ spolo enských vz ahov, alebo je rovnaký ich obsah.8  

Dôležitým pre správne zaradenie inštitútu vyvlastnenia je klasická bipartita delenia práva na 
súkromné a verejné, ktoré sa vyvinulo v aka recepcii rímskeho práva.  

Na rozlíšenie sa využívajú tri teórie. Tzv. záujmová teória vychádza z toho, že súkromné právo sa 
týka záujmu jednotlivých osôb a verejné záujmu štátu. Subordina ná teória sa opiera o vzájomné 
postavenie subjektov. Tam, kde sú subjekty v nerovnom postavení, sa jedná o verejné právo a tam, 
kde sú si rovné v právach a povinnostiach, ide o právo súkromné. V sú asnosti je uplat ovaná aj 
teória organická. Pod a nej verejnoprávnu povahu majú právne vz ahy a normy ich regulujúce, 
v ktorých je jedným z právnych subjektov orgán verejnej moci rozhodujúci o subjektívnych právach 
a povinnostiach. Ostatné vz ahy sú súkromnoprávnej povahy.9  

Významným diferen ným prvkom je aj ur enie metódy právnej regulácie, ktorá sa v danom vz ahu 
využíva. Pre oblas  súkromného práva je typická súkromnoprávna metóda regulácie, pre ktorú je 
charakteristická vzájomná rovnos  subjektov, široké využitie dispozitívnych právnych noriem 
a zmluvná autonómia strán. Na druhej strane, vo verejnom práve dominujú kogentné normy 
a nadradené postavenie orgánu rozhodujúceho o subjektívnych právach a povinnostiach. 
Verejnoprávna metóda sa vyzna uje uplatnením najmä zásady oficiality a legality. 

Z vyššie uvedeného lenenia teda vyplýva, že vyvlastnenie je inštitút verejného práva, pretože tu 
ide o verejný záujem (záujmová teória), subjekty sa nenachádzajú v rovnom postavení, lebo 
rozhodnutie správneho orgánu je pre povinný subjekt záväzné (subordina ná teória) a nastáva na 
základe autoritatívneho rozhodnutia správneho orgánu (organická teória).  

V rámci odvetví verejného práva sa vyvlastnenie zara uje pod právo správne, pri om sa dotýka aj 
iných oblastí a to práva ob ianskeho, o vyplýva hlavne z toho, že ide o zásah do vlastníckeho 
práva, ktoré je upravené v Ob ianskom zákonníku, ako aj do práva ústavného. Z tohto poh adu sa 
jedná o medziodvetvový inštitút. 

PRÁVNA ÚPRAVA VYVLASTNENIA V ESKEJ REPUBLIKE  
Predpisom najvyššej právnej sily, z ktorého vychádza právna úprava vyvlastnenia, je ústavné 
zakotvenie v Listine základných práv a slobôd ( alej aj len „Listina“), ktorá upravuje vlastníctvo ako 
základné právo a slobodu každého. V lánku 11 ods. 4 Listiny sa uvádza: „Vyvlastn ní nebo nucené 
omezení vlastnického práva je možné ve ve ejném zájmu, a to na základ  zákona a za náhradu.“ 

Listinu dopl uje súkromnoprávny predpis – zákon . 40/1964 Sb. Ob anský zákoník10, v znení 
neskorších predpisov, kde v § 128 ustanovuje: „Vlastník je povinen strp t, aby ve stavu nouze nebo 
v naléhavém ve ejném zájmu byla na nezbytnou dobu v nezbytné mí e a za náhradu použita jeho 

                                                            
7) DOSTÁLOVÁ, J. – FERDUSOVÁ, I. – HARVÁNEK, J. et al.: Teorie práva. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 266.  
8) Tamtiež s. 268. 
9) GERLOCH, A. Teorie práva. 4. vyd. Plze : Aleš en k, 2007. s.124-125. 
10) Nový Ob iansky zákonník by mal by  ú inný od 01. januára 2014.  
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v c, nelze-li dosáhnout ú elu jinak.“ alej pokra uje odsekom druhým: „Ve ve ejném zájmu lze v c 
vyvlastnit nebo vlastnické právo omezit, nelze-li dosáhnout ú elu jinak a to jen na základ  zákona, 
jen pro tento ú el a za náhradu.“  

alším súkromnoprávnym predpisom upravujúcim otázku vyvlastnenia je zákon . 513/1991 Sb. 
Obchodní zákoník v znení neskorších predpisov. Tento v ustanovení § 25 upravuje podmienky 
vyvlastnenia majetku zahrani nej osoby súvisiaceho s podnikaním.  

Úprava vyvlastnenia v oblasti verejného práva je v lenená od roku 2006 do samostatného 
právneho predpisu, ktorým je zákon . 184/2006 Sb. o odn tí nebo omezení vlastnického práva 
k pozemku nebo ke stavb  v znení neskorších predpisov ( alej aj len „Zákon o vyvlastnení). 
Dovtedy platná právna úprava odzrkad ovala koncepciu stavu z polovice 70. rokov, ktorá 
zodpovedala potrebám centrálneho hospodárstva. Celospolo enské zmeny uplynulých rokov však 
ovplyvnili významným spôsobom poh ad na inštitút vyvlastnenia, avšak právna úprava prešla len 
iastkovými novelami, o primälo zákonodarcu k jednotnej kodifikácii tohto inštitútu.  

V zákone sú upravené základné hmotnoprávne podmienky vyvlast ovania ako aj procesné 
konanie, vrátane zrušenia vyvlastnenia. Tento zákon však neupravuje ú ely vyvlastnenia, iba 
odkazuje na osobitné predpisy. Jedným z najdôležitejších je zákon . 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním ádu ( alej aj len „Stavebný zákon R“), v rámci ktorého bolo vyvlastnenie 
dlhodobo upravené a ešte aj dnes v om ostali niektoré ú ely vyvlastnenia zachované, no konanie 
je z neho už úplne vy até. alšími zvláštnymi zákonmi obsahujúcimi konkrétne tituly vyvlastnenia 
sú napríklad:  

− zákon . 20/1987 Sb. o státní památkové pé i;  
− zákon . 44/1988 Sb. o ochran  a využití nerostného bohatství (horní zákon);  
− zákon . 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích;  
− zákon . 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích.  

Na vyvlast ovacie konanie, ako špeciálny druh správneho konania, sa aplikuje subsidiárne Správny 
poriadok . 500/2004 Sb. a na  nadväzujúce konanie pod a asti V. Ob ianskeho súdneho 
poriadku. Dovolím si ešte v súvislosti so Zákonom o vyvlastnení uvies , že si po dlhom procese 
nakoniec získal vä šinovú podporu v Poslaneckej snemovni Parlamentu eskej Republiky („za“ 
hlasovalo 117 poslancov). Nakoniec však narazil aj tak na odpor prezidenta eskej republiky, ktorý 
vo svojom stanovisku uviedol: „Zákon vraciam hlavne z toho dôvodu, že je paušálnym 
vyvlast ovacím zákonom a formulácie v om obsiahnuté sú zneužite né.“11 alším bodmi, v ktorých 
videl prezident problém, boli nešpecifikovanie verejného záujmu, znižovanie ú inku verejnej 
kontroly a možnos  vyvlastnenia aj za ú elom súkromnej investície. Toto všetko prezident republiky 
Václav Klaus považoval za ohrozenie ústavou garantovaných práv, no Poslanecká snemov a 
Parlamentu R nakoniec zákon aj tak prijala. Mienku o tom, i priniesol skvalitnenie právnej 
úpravy, prípadne zlepšenie postavenia jednotlivým subjektom alebo bol naopak nekvalitným 
krokom zo strany zákonodarcu, si môže každý urobi  sám.  

PRÁVNA ÚPRAVA VYVLASTNENIA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE  
Slovenská úprava je do zna nej miery podobná tej eskej, o vychádza zo spolo ného historického 
kontextu a vývoju právneho prostredia v jednej republike. Slovenská legislatíva však ešte 
nepristúpila k vytvoreniu samotného predpisu o vyvlastnení, aj ke  tu takéto snahy dlhšie 
pretrvávajú.  

                                                            
11) Stanovisko prezidenta republiky, ktorým vrátil Poslaneckej snemovni P R zákon o od atí alebo obmedzení vlastníckeho 
práva k pozemku alebo stavbe (zákon o vyvlastnení) zo d a12.4.2006, tla : 1015/7. Parlament eské republiky. Dostupné z: 
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=14255. 
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Základný ústavný rámec pre nútené obmedzenie alebo od atie vlastníckeho práva zakotvuje 
Ústava Slovenskej republiky v druhom oddiele druhej hlavy, konkrétne v lánku 20 ods. 4 cit.: 
„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.“ alším ustanovením na 
ústavnej úrovni je l. 11 Listiny základných práv a slobôd ustanovujúci status vlastníckeho práva aj 
s možnos ou núteného obmedzenia a od atia (ods. 4): „Vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie 
vlastníckeho práva je možné len vo verejnom záujme, a to na základe zákona a za náhradu“. 

Oba ústavne uznávané dôvody zásahu do vlastníckeho práva sa navzájom odlišujú mierou intenzity 
zásahu. Ústavný súd SR sa k tejto téme vyjadril nasledovne: „Pri vyvlastnení dôjde k zmene osoby 
vlastníka. Pri obmedzení vlastníctva nedôjde k zmene osoby vlastníka. Dôjde len k zásahu do 
rozsahu oprávnení vyplývajúcich z obsahu ústavou zaru eného práva vlastni  majetok.“12  

Zákonnú právnu úpravu vyvlastnenia možno rozdeli  podobne ako v eskom právnom poriadku na 
súkromnoprávnu a verejnoprávnu, ktorá sa alej rozvetvuje na všeobecnú a špeciálnu.  

V súkromnom práve je vyvlastnenie upravené v rámci ustanovenia § 128 ods. 2 zákona . 40/1964 
Zb. Ob iansky zákonník v znení neskorších predpisov (všeobecná vyvlast ovacia klauzula): „Vo 
verejnom záujme možno vec vyvlastni  alebo vlastnícke právo obmedzi , ak ú el nemožno 
dosiahnu  inak, a to len na základe zákona, len na tento ú el a za náhradu.“ V sú asnej dobe sa 
možno stretnú  s názorom, že toto ustanovenie má proklamatórny charakter a považujú ho za 
nadbyto né. Pri porovnaní jeho doslovnej dikcie s l. 11 ods. 4 Ústavy SR je však potrebné poukáza  
na to, že v istom zmysle upres uje ústavné limity vyvlastnenia a to v prvom rade výslovným 
zakotvením „subsidiarity“ a stanovením toho, že vyvlastnenie je možné iba k uskuto neniu 
zákonom stanoveného dôvodu.13  

Súkromnoprávnu rovinu dopl uje ustanovenie § 25 zákona . 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov, ktorý sa rovnako ako v eskej úprave zameriava na vyvlastnenie 
majetku podnikajúceho zahrani ného subjektu.  

Najrozsiahlejšiu všeobecnú úpravu v rámci verejného práva nachádzame v zákone .50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov ( alej 
len „Stavebný zákon SR“), ktorý stanovuje materiálne aj formálne podmienky vyvlastnenia. Úprava 
obsiahnutá v ustanoveniach §§ 108 až 116 je nielen hmotnoprávna, ale aj procesnoprávna.  

Špeciálna právna úprava vyvlastnenia je súhrnom verejnoprávnych noriem, ktoré obsahujú 
osobitné ú ely hlavne národohospodárskeho významu (napr. rozvoj infraštruktúry, energetická 
politika, vybavenos  územia krajiny, nerastné bohatstvo a mnohé iné). Vo vz ahu k Stavebnému 
zákonu SR sú tieto zákony samozrejme aplikovate né ako lex specialis. Takýmito zákonmi sú 
napríklad:  

− zákon . 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon);  
− zákon . 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon);  
− zákon . 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky;  
− zákon . 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.  

Špecifikom právnej úprav vyvlastnenia v Slovenskej republike bol zákon . 669/2007 Z. z., 
o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb dia nic a ciest pre 
motorové vozidlá a o doplnení zákona NR SR . 162/1995 Z. z., o katastri nehnute ností, ktorý 
umož oval výstavbu dia nice na súkromnom pozemku aj bez súhlasu vlastníka, o sa stalo ter om 
kritiky nielen zo strany právnickej verejnosti. Nakoniec boli viaceré ustanovenia tohto zákona 

                                                            
12) Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo d a 26. marca 1997, pod sp. zn. II. ÚS 8/97. 
13) PEKÁREK, M.: Pozemkové právo. Plze : Aleš en k, 2010. s. 84.  
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v roku 2011 Ústavným súdom SR vyhlásené za nesúladné s Ústavou Slovenskej republiky a s l. 1 
Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane udských práv a základných slobôd.14  

V oblasti procesného práva je nutné pre úplnos  spomenú  Správny poriadok – zákon .71/1967 
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, ktorý sa aplikuje 
subsidiárne ako lex generalis pre vyvlast ovacie konanie.  

V podmienkach Slovenskej republiky je základným predpisom upravujúcim správne konanie práve 
zákon . 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, ktorý 
tvorí akýsi pilier administratívnoprávnych procesných postupov.15 Správny poriadok je teda 
všeobecným predpisom správneho konania a v zásade sa aplikuje v prípadoch, ak neexistuje 
osobitná právna úprava, príp. ak táto osobitná právna úprava nerieši osobitný druh správneho 
konania v plnom rozsahu.16 

KOMPARÁCIA ESKEJ A SLOVENSKEJ PRÁVNEJ ÚPRAVY INŠTITÚTU VYVLASTNENIA  
Spolo ná eskoslovenská história znamenala aj spolo nú právnu úpravu, ktorej korene v oblasti 
vyvlastnenia sa odvíjajú ešte z ias Rakúsko – Uhorska. Nie je teda neobvyklé, že inštitút, ktorý má 
takúto dlhodobú spolo nú minulos , sa aj v sú asnej úprave líši len málo.  

Najviac vidite ným rozdielom je vytvorenie samostatného Zákona o vyvlastnení, ku ktorému došlo 
v rámci prijatia nového Stavebného poriadku17 v eskej republike, ím sa vyvlastnenie vy lenilo do 
osobitného predpisu. Podobné snahy prebiehali aj v rámci legislatívneho procesu na Slovensku, no 
nakoniec boli zastavené v druhom ítaní.  

V tejto súvislosti by som ešte si dovolil uvies , že s absenciou samostatného právneho predpisu sa 
viaže aj absencia legálnej definície pojmu „vyvlastnenie“, ktorá do doby vytvorenia zákona 
o vyvlastnení nebola ani v eskej republike.  

o sa týka hmotnoprávnej úpravy podmienok vyvlast ovania možno konštatova , že požiadavky sú 
stále rovnaké. Novelizácia sa vä šinou odzrkadlila v ú eloch stanovených Stavebným zákonom R 
aj SR. V eskom Stavebnom zákone ostal popis ú elov, pre ktoré je možno vyvlastni  všeobecnejší, 
pri om slovenský zákonodarca prostredníctvom mnohých noviel tento okruh rozšíril. Vo výsledku 
to však nevedie k diferenciácii, pretože ú ely vyvlastnenia zah ajú aj osobitné právne predpisy.  

Špecifikom slovenskej úpravy je možnos  vyvlastnenia za ú elom uskuto nenia stavieb, ktoré sú 
významnou investíciou. Pod týmto pojmom sa rozumie najmä národohospodársky významná 
stavba ur ená na výrobu, výskum a vývoj, ktorej výstavbu bude zabezpe ova  právnická osoba so 
sídlom na území Slovenskej republiky, pokia  finan né prostriedky potrebné na uskuto nenie 
stavby sú najmenej vo výške 33.193.918,87 EUR (bývalej 1 miliardy Sk) investi ných nákladov 
a vláda rozhodla, že jej uskuto nenie je vo verejnom záujme.18  

                                                            
14) Nález Ústavného súdu SR zo d a 26.01.2011 sp. zn. PL. ÚS 19/09.  
15) POTASCH, P.: Všeobecné správne konanie. In: POTASCH, P. et al.: Vybrané správne procesy (teoretické a praktické aspekty). 
2. vyd. EUROKÓDEX, s.r.o.: 2011. str. 14. 
16) POTASCH, P., HAŠANOVÁ, J.: Zákon o správnom konaní (správny poriadok). Komentár. 1. vydanie. Praha: C. H. Beck. 2012, 
str. 3. 
17) Zákon . 183/2006 Sb., stavební zákon, v znení neskorších predpisov. 
18) V zmysle ustanovení § 1 ods. 2, 3 a 4 zákona . 175/1999 Z. z., o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných 
investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov : 
(2) Významná investícia je stavba ur ená na výrobu, výskum alebo vývoj, ktorej výstavbu bude zabezpe ova  právnická osoba so 
sídlom na území Slovenskej republiky ( alej len „podnik“), ak 

a) finan né prostriedky potrebné na uskuto nenie stavby sú v sume najmenej 33.193.918,87 EUR /1 miliardy Sk/ 
investi ných nákladov, 

b) je národohospodársky významná a 
c) vláda Slovenskej republiky ( alej len „vláda“) o nej rozhodla, že jej uskuto nenie je vo verejnom záujme. 
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Pokia  ide o proces vyvlast ovania, prvým rozdielom je správny orgán. V prípade eskej republiky 
je týmto poverený v prenesenej pôsobnosti obecný úrad obce s rozšírenou pôsobnos ou. Na 
Slovensku zostala táto kompetencia obciam ako stavebným úradom. Rozdielne sú aj lehoty pre 
v asné stanovenie ústneho pojednávania, kde eský zákonodarca zvolil dvojnásobne dlhšiu dobu 
(musí by  oznámené 30 dní vopred), kvôli lepšej ochrane a možnosti na kvalitnejšiu prípravu 
vyvlast ovaného aj vzh adom na zásadu koncentrácie vo vyvlast ovacom konaní.  

Zjednodušene možno konštatova , že právna úprava tohto inštitútu sa síce odlišuje len minimálne, 
no najpo etnejšie rozdiely možno nájs  prednostne v procesnej oblasti. Možno tvrdi , že skôr 
prevláda tendencia rovnakého smerovania. Tento trend je nielen pri zdarných novelách právnej 
úpravy, ale aj pri robení rovnakých „chýb“, ktoré vznikajú hlavne v súvislosti so snahou urýchli  
realizáciu verejnoprospešných stavieb.  

PRÁVNA ÚPRAVA INŠTITÚTU VYVLASTNENIA V RÁMCI MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA 
A EURÓPSKEHO PRÁVA  
Aspo  v krátkosti by som si dovolil venova  pozornos  aj úprave v rámci medzinárodného 
a európskeho práva, nako ko judikatúra z oblasti medzinárodného a európskeho práva oraz viac 
preniká do nášho právneho poriadku. S judikátmi z tejto oblasti sa môžeme stretnú  obzvláš  
v argumentácii Ústavného súdu R a Ústavného súdu SR.  

Možno konštatova , že právo Európskej únie sa úprave vyvlastnenia výraznejšie nevenuje, aplikuje 
sa tu zásada margin of appreciation, o znamená, že úprava tejto oblasti je ponechaná na vo nej 
miere uváženia lenských štátov a ich vnútroštátnom zákonodarstve. Základným mantinelom, 
v ktorom sa majú lenské štáty pohybova  a vychádza  z neho, je úprava vlastníckeho práva v l. 17 
Listiny základných práv Európskej únie.  

V oblasti medzinárodného práva sa inštitút vyvlastnenia uplat uje najmä pomocou dvojstranných 
zmlúv na ochranu investícií, ktoré sú postavené na nasledujúcich zásadách: štát má právo na 
vyvlastnenie, musí by  uskuto nené nediskrimina ne, z titulu verejného záujmu, na základe zákona, 
musí by  zabezpe ené právo na preskúmanie súdnym alebo iným nezávislým orgánom, zásah môže 
by  u inený len za náhradu v primeranej výške a s úrokmi až do doby platby musí by  vo ne 
prevodite ná do zahrani ia.19  

ažiskom právnej úpravy je l. 1 Dodatkového protokolu . 1 k Európskemu dohovoru o ochrane 
udských práv a základných slobôd, pod a ktorého: „Každá fyzická alebo právnická osoba má právo 

pokojne užíva  svoj majetok. Nikto nemôže by  zbavený svojho majetku s výnimkou verejného 
záujmu a za podmienok, ktoré ustanoví zákon a všeobecné zásady medzinárodného práva.“ 
Aplikácia tohto lánku sa premietla do množstva rozhodnutí Európskeho súdu pre udské práva 
( alej aj len „ES P“). 

                                                                                                                                                     
(3) Významnou investíciou je aj stavba ur ená na výrobu (služby), ktorej výstavbu bude zabezpe ova  podnik, ktorý nesp a 
podmienku pod a odseku 2 písm. a), ak 

a) uskuto nenie tejto stavby je nevyhnutné na zabezpe enie prevádzkovania výroby, výskumu alebo vývoja vo významnej 
investícii pod a odseku 2, s ktorou technicky, technologicky alebo logisticky súvisí, alebo bude jej dodávate om sú iastok, 
dielov alebo polotovarov pre finálne výrobky, 

b) je národohospodársky významná a 
c) vláda o nej rozhodla, že jej uskuto nenie je vo verejnom záujme. 

(4) Ak investícia bude realizovaná na území okresu, v ktorom je miera evidovanej nezamestnanosti najmenej 15 % pod a údajov 
zverej ovaných Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky k poslednému d u kalendárneho polroka 
predchádzajúceho kalendárnemu polroku, v ktorom bola predložená žiados , suma uvedená v odseku 2 písm. a) sa znižuje na 
polovicu. 
19) ROZEHNALOVÁ, N. Právo mezinárodního obchodu. Praha: Aspi a.s., 2006. s. 111-112. 
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Prelomovým rozsudkom bolo rozhodnutie vo veci Sporrong a Loennroth vs. Švédske krá ovstvo 
z roku 1982.20 V om súd dospel k aplikácii zásady proporcionality pri zásahu do vlastníckeho práva, 
ktorej zmyslom bolo to, aby sa pri aplikácii l. 1 Protokolu . 121 posudzovalo, i sa dosiahlo 
spravodlivé vyváženie medzi ochranou vlastníckeho práva a spolo enským záujmom, a teda i 
pôvodný vlastník nehnute nosti nemusí na základe rozhodnutia o vyvlastnení nies  individuálne 
a nadmerné bremeno. Súd uviedol, že tento lánok v sebe obsahuje tri rôzne pravidlá: prvé 
pravidlo stanovené v prvej vete má všeobecnú povahu a zah a princíp pokojného užívania 
majetku; druhé pravidlo, obsiahnuté v druhej vete, zah a prípady pozbavenia majetku; tretie 
pravidlo stanovené v tre om paragrafe uznáva, že lenské štáty sú oprávnené, medzi iným, 
kontrolova  užívanie majetku v súlade so všeobecným záujmom. Tieto tri pravidlá sú však 
navzájom prepojené. Pri posudzovaní druhého a tretieho pravidla je potrebné prihliada  na prvé, 
ktoré v sebe zah a všeobecný princíp pokojného užívania majetku.22  

Súlad s ústavnos ou a zákonnos ou pri zbavovaní majetku ES P vyjadril v rozhodnutí vo veci 
Lithgow vs. Spojené krá ovstvo z roku 198623, kde judikoval nasledujúcu myšlienku: „Je nutná 
existencia primerane dostupných a presných ustanovení vnútroštátneho práva, vyhovujúcich 
základným požiadavkám pojmu právo a ich dodržiavanie.“ Povedané inými slovami, právna úprava 
zásahu do vlastníckeho práva musí by  schopná zabráni  vzniku toho, o ES P ozna ilo vo svojom 
rozhodnutí ako „individuálne a mimoriadne bremeno“. alšou dôležitou skuto nos ou, ktorou sa 
toto rozhodnutie zaoberalo bolo štátne donútenie, ktoré sa nesmie kona  arbitrážne alebo 
diskriminujúcim spôsobom. Postup musí zodpoveda  zásade zákonnosti a zabezpe ova  primeranú 
istotu.24  

V rámci rozhodovacej praxe sa ES P musel zaobera  aj výkladom pojmu „verejný záujem“, ktorý je 
typickým príkladom nejasného pojmu a stáva sa tak problematickou sú as ou rozhodovania nielen 
v rámci nášho súdnictva. Najvýznamnejším rozsudkom z tejto oblasti je rozhodnutie vo veci James 
a ostatní vs. Spojené krá ovstvo25. Súd tvrdí, že je predovšetkým na vnútroštátnych orgánoch, aby 
ur ili, i je tu verejný záujem, aby odôvodnili opatrenia vedúce k od atiu majetku, ako aj u inili 
kroky, ktoré je prípadne potrebné podstúpi  k náprave. Pri prijímaní zákonov sa v demokratickej 
spolo nosti výrazne odlišujú názory na politické, hospodárske a sociálne otázky v súvislosti 
s vyvlastnením. Súd bude úsudok zákonodarcu rešpektova  v tom, o považuje za verejný záujem 
a o nie, s výnimkou prípadu, kedy by bol takýto jeho názor bez rozumného základu. V spojitosti 
s tým ES P uviedol nasledovné: „Od atie vlastníctva, ktoré sa uskuto ní v záujme legitímnej 
(rozumnej) sociálnej, hospodárskej alebo inej politiky, môže by  vo verejnom záujme, dokonca aj 
ke  spolo nos  ako taká nemá priame využitie alebo potešenie z od atého vlastníctva.“  

V súhrne sa postupom asu v judikatúre ES P formovali nasledujúce požiadavky: je dôležité 
objektívne preukázanie existencie verejného záujmu v konkrétnom prípade zásahu do vlastníckeho 
práva, zákaz arbitrážneho (nadradeného) prístupu v rámci procesu vyvlastnenia, existencia 

                                                            
20) Rozsudok ES P zo d a 23.09.1982 s ažnos  . 7151/75; 7152/75. (Case of Sporrong and Loenroth v. Sweden). 
21) lánek 1 (Ochrana majetku):  

1/ Každá fyzická nebo právnická osoba má právo pokojn  užívat sv j majetek. Nikdo nem že být zbaven svého majetku 
s výjimkou ve ejného zájmu a za podmínek, které stanoví zákon a obecné zásady mezinárodního práva.  

2/ P edchozí ustanovení nebrání právu stát  p ijímat zákony, které považují za nezbytné, aby upravily užívání majetku 
v souladu s obecným zájmem a zajistily placení daní a jiných poplatk  nebo pokut. 

22) Túto argumentáciu zoh adnil aj Ústavný súd SR vo svojom náleze zo d a 26.01.2011 pod sp. zn. PL. ÚS 03/09. 
23) Rozsudok ES P zo d a 08.07.1986 s ažnos  . 9006/80, 9262/81, 9263/81, 9266/81, 9313/81, 9405/81 (Case of Lithgow and 
others v. The United Kingdom). 
24) Pre doplnenie je dobré uvies , že ES P sa zaoberal procesnými zárukami aj vo veci Hentrich vs. Francúzsko. [RAPANT, 
Richard. Vyvlast ovanie a nútené obmedzenie vlastníckeho práva v rozhodovacej praxi Európskeho súdu pre udské práva. 
Bulletin slovenskej advokácie. 2000, ro . 6, . 3. s. 36]. 
25) Rozsudok ES P zo d a 21.02.1986 s ažnos  . 8793/79 (Case of James and others v. The United Kingdom). 
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legitímneho ú elu a vyváženého vz ahu, súd priznáva pomerne široký priestor vnútroštátnej 
úprave a vo nej úvahe zákonodarcov lenských štátov.  

VYBRATÉ PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE : 
1. PRÍPAD ZÁKONA O VNÚTROZEMSKEJ PLAVBE V ESKEJ REPUBLIKE 

Preukazovaním verejného záujmu a jeho prevahou nad záujmom súkromným sa zaoberal Ústavný 
súd R vo veci namietania ustanovenia § 3a zákona . 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavb , pod a 
ktorého platilo: „Rozvoj a modernizace vodní cesty vymezené vodním tokem Labe od.... po p ístav 
Radotín, je ve ve ejném zájmu.“26  

Navrhovatelia uviedli, že prijatie tohto ustanovenia znamená predbežné výkladové rozhodnutie 
o budúcej otázke v individuálnej veci, ke že parlament sám aplikoval neur itý pojem verejného 
záujmu na konkrétny prípad, ím zasiahol do oblasti spadajúcej pod moc výkonnú a zárove  
znemožnil súdny prieskum. Tento názor potvrdil vo svojom náleze aj Ústavný súd R, ke  uviedol, 
že parlament v zákone ozna il rozvoj a modernizáciu konkrétnej vodnej cesty za verejný záujem 
a nedodržal tak požiadavku všeobecnosti právneho predpisu,27 aplikoval neur itý pojem 
v konkrétnom prípade a tým zasiahol do oblasti moci výkonnej.  

Ústavný súd vzhliadol rozpor aj s právom na súdne preskúmanie veci, pretože prípadné správne 
rozhodnutia (napr. o vyvlastnení) vydané v súvislosti s výstavbou a modernizáciou predmetnej 
vodnej cesty, budú síce preskúmate né súdom v rámci správneho súdnictva, ale z tohto bude 
vylú ená otázka existencie verejného záujmu, lebo ten je už daný zákonom, ktorým sú všeobecné 
súdy viazané.  

Ústavný súd R tak správne uznal protiústavnos  napadnutých ustanovení, pretože zákonodarca 
týmto spôsobom obišiel podmienky vyvlastnenia stanovené Ústavou R a hlavne de bu moci 
v štáte, ktorá má slúži  taktiež na ochranu práv ob anov.  

2. PRÍPAD LETISKO PRAHA – RUZYN  (V SÚ ASNOSTI LETISKO VÁCLAVA HAVLA PRAHA)  

V podobnej veci rozhodoval Ústavný súd R aj v prípade § 1 zákona . 544/2005 Sb., o výstavb  
vzletové a p istávací dráhy 06R-24L Letiska Praha Ruzyn 28: „Vzletová a p istávací dráha 06R – 24L 
letišt  Praha Ruzyn , odpovídající svým umíst ním platnému územnímu plánu hlavního m sta 
Prahy a platnému územnímu plánu m sta Hostivice, a dále všechny stavby, které budou v oblasti 
technické infrastruktury zajiš ovat její provoz (dále jen "vzletová a p istávací dráha"), jsou ve ejným 
zájmem.“ Obdobné závery z predchádzajúceho prípadu aplikoval súd aj v danej veci a tiež toto 
ozna il za protiústavné. 

Súd zhliadol aj alšie ustanovenia napadnutého zákona v rozpore s l. 11 ods. 1 Listiny, pod a 
ktorej vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu. Vplyvom 
skrátenia lehôt v správnom konaní, vylú ením niektorých bežných procesných inštitútov (napr. 
prerušenia konania) a modifikáciou všeobecného postupu vyvlast ovacieho konania totiž 
vlastnícke právo stavbami dotknutých subjektov nadobudne v dôsledku inú ochranu, ako má 
vlastnícke právo iných subjektov stavbami nedotknutých.  

Ústavný súd R v tomto rozsudku preskúmal okolnosti prijímania zákona a podotkol, že v rámci 
rozpravy viacerí poslanci namietali rozpor zákona s judikatúrou Ústavného súdu R. Rovnako 
nieko ko výborov odporu ilo zákon neprija  pre rozpor s ústavným poriadkom. Napriek jasným 

                                                            
26) Nález Ústavného súdu eskej republiky zo d a 28. júna 2005 sp. zn. PL. ÚS 24/04. 
27) Problematiku znaku všeobecnosti právneho predpisu riešil Ústavný súd R aj vo svojich rozhodnutiach pod sp. zn. PL. ÚS 
55/00 a PL. ÚS 12/02. 
28) Nález Ústavného súdu eskej republiky zo d a 17.03.2009 pod sp. zn. PL. ÚS 24/08. 
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výzvam boli tieto argumenty odignorované. ÚS R sa tak rozhodol apelova  na zákonodarnú moc, 
aby sa pro futuro dôkladnejšie zaoberala ústavnos ou prerokovávaných návrhov zákonov. Táto 
výzva je opodstatnená vzh adom k tomu, že v dobe prijímania bolo už známe vyššie analyzované 
rozhodnutie ÚS R vo veci zákona o vnútrozemskej plavbe.  

Dos  neš astným úmyslom zákonodarcu bolo urýchlenie výstavby. Paradoxne však práve takáto 
úprava môže vies  len k dvom výsledkom. Bu  budú skrátené lehoty stanovené zákonom dodržané 
na úkor dôkladného posúdenia veci, o by mohlo vyústi  k následnému podaniu žaloby na súd, 
alebo sa správny orgán rozhodne pre dôsledné prešetrenie, lehoty nebudú dodržané a vznikne tak 
zodpovednos  štátu za škodu.29 Obe z ponúknutých variant sú neš astné, ako bolo neš astným 
riešením aj snaha o urýchlenie výstavby letiska týmto zákonom.  

Kategóriu verejného záujmu bohato judikoval aj Ústavný súd Slovenskej republiky vo svojich 
nálezoch, v aka omu vytvoril sústavu podstatných právnych viet a názorov v tejto oblasti.  

Prvou skupinou boli nálezy z roku 1995, kde v rámci vlastných prístupov k definovaniu verejného 
záujmu vychádzal z princípu opozi nosti, teda definíciu jeho obsahu vyvodzoval z protichodnosti 
pojmov individuálny a verejný záujem a ich vzájomnej vyváženosti v konkrétnom prípade. alej 
ur il, že verejný záujem je možno vymedzi  len vo vz ahu ku konkrétnemu právu (princíp 
konkrétnosti30) i slobode, ak ú el nemožno dosiahnu  inak miernejším spôsobom, a ak verejný 
záujem je nadradený a objektivizovaný vo i záujmom vlastníka.31  

Nasledovala otázka vymedzenia obsahu verejného záujmu v konkrétnom zákone. V rozhodnutí 
PL. ÚS 36/95 ústavný súd generálne akceptoval, že posta í, ak jeho obsah bude zrejmý z ú elu 
zákona. „Zákon . 180/1995 Z. z. v §21 ods. 1 deklaruje záujem zamedzi  drobeniu 
po nohospodárskych a lesných pozemkov, i ke  tento záujem nie je výslovne deklarovaný ako 
verejný záujem. V citovanom ustanovení, resp. ani v inom ustanovení, uvedený zákon nevyjadril 
takýto verejný záujem, avšak existenciu záujmu, ktorý možno považova  za verejný na vykonávaní 
opatrení zamedzujúcich drobenie po nohospodárskych a lesných pozemkov v Slovenskej republike, 
možno odvodi  z cie ov a celkového zmyslu a podstaty zákona . 180/1995 Z. z. Ústavný súd preto 
považuje záujem na zamedzení drobenia ur itých druhov pozemkov, nachádzajúcich sa mimo 
zastaveného územia obce, ktorý je uvedený v tretej asti citovaného zákona, za verejný záujem.“32 
Ústavný súd SR v spomenutom náleze podporil myšlienku, že napriek absencii výslovného 
stanovenia verejného záujmu v právnom predpise, treba zmysel tohto zákona vníma  ako celok 
a v prípade, že sa z jeho obsahu dá dedukova , že innos  je vo verejnom záujme, je nutné tento 
potvrdi .  

alším významným uznesením v tejto oblasti bolo uznesenie z roku 1999, kde Ústavný súd SR 
vyjadril nasledujúce presved enie: „využívanie majetku pre potreby verejného záujmu môže by  
dôvodom na obmedzenie nielen vlastníckeho práva, ale aj tých alších základných práv alebo 
slobôd, uplat ovaním ktorých by takýto majetok prestal slúži  potrebám verejného záujmu. Ak je 
totiž verejný záujem ústavným dôvodom pre obmedzenie jedného zo základných práv (t.j. základné 
právo ako právo individuálneho subjektu sa podrobilo celospolo enskému záujmu) v situácii, ke  sa 
celospolo enský záujem uplatnil, nie je potom možné, aby nad ním už prevládol iný individuálny 
záujem predstavovaný uplatnením niektorého z alších základných práv alebo slobôd. Verejný 
záujem na využívaní majetku nemôže na jednej strane slúži  ako dôvod pre obmedzenie základného 
práva vlastni  majetok a na strane druhej by  podriadený alším základným právam alebo 

                                                            
29) Problematický zákon o Ruzy ském letišti. Právní rozhledy. 2006, ro . 14, . 2. s. II. 
30) K tomu pozri nález Ústavného súdu SR zo d a 30.05.2001 pod sp. zn. PL.ÚS 17/00. 
31) K tomu pozri nález Ústavného súdu SR zo d a 02.02.1995 sp. zn. PL. ÚS 11/95 a nález Ústavného súdu zo d a 01.01.1996 
sp. zn. PL. ÚS 33/95. 
32) Nález Ústavného súdu SR zo d a 3.4.1996 sp. zn. PL. ÚS 36/95. 
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slobodám.“33 Ústavný súd SR urobil vo svojom rozhodnutí dôležitý záver o tom, že individuálny 
záujem povýšený na verejný záujem nemôže by  „prebitý“ iným záujmom individuálnym.  

Záverom by som chcel zdôrazni  vzájomne sa podmie ujúci vz ah medzi ú elom a verejným 
záujmom pri vyvlast ovaní. Pre vyvlastnenie je ur ujúce, aby zamýš ané konanie bolo možné 
podradi  pod ú el stanovený zákonom. Tento však nemusí by  zvláštnym zákonom výslovne 
ozna ený ako verejný záujem, pretože ten je napl ovaný až okolnos ami konkrétneho prípadu, 
a ako taký, je posudzovaný vo vz ahu k ostatným partikulárnym (súkromným) záujmom i iným 
verejným záujmom, vo i ktorým musí by  schopný sa presadi , aby bolo možné pristúpi  
k vyvlastneniu. Tento celý proces je možné naplni  až v rámci vyvlast ovacieho konania, ktoré 
môže by  za até len na základe ú elu stanoveného v zákone. Nachádzanie verejného záujmu, ako 
jednej z podmienok, ktorej naplnenie je pre vyvlastnenie nevyhnutné, sa skuto ne javí ako 
komplikovaná innos . Nasved uje tomu aj množstvo judikatúry vydanej k danej problematike, 
dokonca na ústavnej úrovni, ktorá predstavuje limity jeho aplikácie. Vágnos  pojmu je však 
prospešná pre potrebu pružnosti aplikovate nosti normy v praxi a posudzovanie individuality 
každého jedného prípadu. Ako podporný argument tomuto tvrdeniu si dovo ujem uvies  aj 
skuto nos , že žiaden z ve kých právnych systémov tak zatia  neurobil a to dokonca ani na 
európskej úrovni. Tento pojem je tak v prípade vyskytnutia sa alších pochybností a nejasností 
odkázaný do rúk moci výkonnej a súdnej.  

Ako je zrejmé z mojej štúdie, podmienka identifikácie verejného záujmu, je jednou 
z najproblematickejších oblastí pri vyvlast ovaní. Najbohatšia judikatúra sa objavila v 90. rokoch 
minulého storo ia, kedy bolo potrebné v novovzniknutých právnych poriadkoch oboch štátov 
( eskej republiky a Slovenskej republiky) stanovi  mantinely uplat ovania tohto inštitútu. Síce 
pretrvávala kontinuita právnej úpravy z obdobia eskoslovenska, zdalo sa potrebné niektoré 
právne názory potvrdi , prípadne doplni  kvôli snahám štátu ( R a aj SR) realizova  
verejnoprospešné projekty ím rýchlejšie. Ako bolo vyššie nazna ené, tieto snahy sa vo výsledku 
ukázali ako kontraproduktívne. 
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ABSTRAKT: 
Autor sa v lánku venuje jednému zo spôsobov núteného výkonu rozhodnutia, a to prikázaniu poh adávky 
z ú tu povinného v banke. Porovnáva ho s príkazom na výplatu z ú tu v pe ažnom ústave tak, ako je tento 
upravený v právnom poriadku eskej republiky1. Autorovým cie om bolo poskytnú  preh ad zakotvenia tohto 
inštitútu v jednotlivých právnych predpisoch pomocou ich vzájomného porovnávania. 

ABSTRACT/SUMMARY:  
This article discusses one way of an enforcement action, which is garnishment of a bank account mandatory. 
Author also compares this way of an enforcement action with an order for payment from a bank account as 
this is governed by the law of the Czech Republic. Author's aim was to provide an overview of modifications in 
this legal institute of law through their mutual comparison. 
 

Nútený výkon správnych rozhodnutí sa uskuto uje dvoma spôsobmi: 
− správnou exekúciou vykonávanou správnym orgánom bu  pod a ustanovení Správneho 

poriadku2 alebo pod a ustanovení Da ového poriadku3, ktorý upravuje da ovú a colnú 
exekúciu, alebo  

− exekúciou vykonávanou súdnym exekútorom pod a ustanovení Exeku ného poriadku4. 

Prikázanie poh adávky z ú tu v banke je jedným zo spôsobov výkonu rozhodnutia ukladajúceho 
pe ažnú povinnos . V nasledujúcom texte sa budeme snaži  poskytnú  preh ad jednotlivých úprav 
tohto spôsobu výkonu rozhodnutia, a to právnej úpravy obsiahnutej v Správnom poriadku, 
v Exeku nom poriadku a v Da ovom poriadku, pri om poukážeme najmä na jednotlivé rozdiely 
v spomínaných právnych úpravách. 

Správny poriadok upravuje výkon rozhodnutí vo svojej piatej asti, ktorá v druhom oddieli iba 
ve mi rámcovo upravuje vymáhanie pe ažných plnení. V zmysle § 78 ods. 4 Správneho poriadku sa 

                                                            
1) § 320b – § 320h zákona . 99/1963 Sb. Ob anský soudní ád 
2) zákon . 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 
3) zákon . 563/ 2009 Z. z. o správe daní (da ový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
4) zákon . 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exeku nej innosti (Exeku ný poriadok) 
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výkon rozhodnutia prikázaním poh adávky z ú tu v banke alebo v pobo ke zahrani nej banky 
uskuto ní jej odpísaním z ú tu dlžníka. Následne v odseku 5 uvedeného ustanovenia Správny 
poriadok odkazuje na primerané použitie príslušných ustanovení Ob ianskeho súdneho poriadku5.  

Z príslušných ustanovení Ob ianskeho súdneho poriadku vyplýva, že tento spôsob výkonu 
uskuto ní správny orgán tak, že suma vo výške poh adávky oprávneného sa odpíše z ú tu 
povinného a uhradí sa oprávnenému. 

Výkonu rozhodnutia odpísaním z ú tu v banke nepodliehajú prostriedky, ktoré sú výslovným 
vyhlásením povinného ur ené na výplatu miezd jeho zamestnancov pre výplatné obdobie najbližšie 
d u, ke  bol banke doru ený príkaz na výkon rozhodnutia. Samotný výkon správneho orgánu tiež 
nemožno použi  na vklady na vkladných knižkách. 

V príkaze na výkon rozhodnutia správny orgán prikáže banke, aby zablokovala sumu vo výške 
poh adávky oprávneného a jej príslušenstva, a to až do vymoženia poh adávky alebo zastavenia 
výkonu rozhodnutia, a následne vyplatila túto poh adávku oprávnenému. Správny orgán zárove  
zakáže povinnému, aby nakladal s prostriedkami na ú te až do výšky vykonate nej poh adávky a jej 
príslušenstva. 

V príkaze, ktorý sa doru í oprávnenému, povinnému a banke (pri om banke sa doru í do vlastných 
rúk), by mal správny orgán okrem všeobecných náležitostí uvies  aj íslo ú tu povinného, alebo iné 
základné identifika né údaje povinného, aby banka vedela jednozna ne identifikova  ú et 
povinného. 

Banka je povinná zablokova  ú et povinného v takom rozsahu, v akom bol nariadený výkon 
rozhodnutia. 

Pre poradie úhrady poh adávok je rozhodujúci de  doru enia príkazu na výkon rozhodnutia banke 
alebo pobo ke zahrani nej banky. Ak bolo v jeden de  doru ených viacero príkazov pre úhradu 
viacerých poh adávok a prostriedky na ú te povinného nesta ia na úhradu všetkých poh adávok, 
pre ktoré prebieha výkon rozhodnutia, uhradia sa všetky poh adávky rovnakého poradia pomerne. 
Pri výkone rozhodnutia prikázaním poh adávky z ú tu povinného v banke nemá žiadna 
z poh adávok charakter prednostnej poh adávky. 

Príkaz na výkon rozhodnutia sa nevz ahuje iba na prostriedky, ktoré sú aktuálne na ú te 
povinného, ale aj na sumy, ktoré dôjdu na ú et povinného po tom, o bol banke doru ený príkaz 
na výkon rozhodnutia. To znamená, že pokia  povinný nemá na ú te, v ase doru enia príkazu na 
výkon rozhodnutia banke, dostatok finan ných prostriedkov, banka bude poukazova  
oprávnenému vymáhanú poh adávku postupne, v závislosti od toho, ako budú na ú et povinného 
pripisované alšie finan né prostriedky. 

Ak banka nepostupuje v zmysle ustanovení Ob ianskeho súdneho poriadku a v zmysle príkazu na 
výkon rozhodnutia, môže sa oprávnený domáha , a to aj vtedy, ke  na ú te povinného nie je 
dostatok finan ných prostriedkov, aby mu banka vyplatila sumu, na ktorú by mal právo, ak by 
banka bola postupovala správne. 

V zmysle Exeku ného poriadku tomuto spôsobu exekúcie nepodliehajú  
− prostriedky na ú te do výšky 99,58 eura; pri om, ak má povinný viac ú tov, exekúcii 

nepodliehajú prostriedky na ú te do tejto výšky len na jednom z nich,  
− prostriedky výslovným vyhlásením povinného ur ené na výplatu miezd jeho 

zamestnancov na výplatné obdobie najbližšie d u, ke  bol banke doru ený príkaz na 
za atie exekúcie,  

                                                            
5) § 303 až § 311 zákona . 99/1963 Zb. Ob iansky súdny poriadok 
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− prostriedky do výšky sumy, ktorá sa pod a zákona nesmie povinnému zrazi  z mesa nej 

mzdy alebo z iných príjmov, a to od momentu, ke  skuto nos , že povinný má na ú et 
v banke zasielanú mzdu alebo iné príjmy, bola banke oznámená; pri om, ak exekútor 
nesúhlasí s výškou sumy, ktorú uviedol povinný, pre banku je rozhodujúca výška sumy, 
ktorú ozna il exekútor. 

Exekúcia uskuto ovaná v zmysle príslušných ustanovení Exeku ného poriadku, na rozdiel od 
výkonu rozhodnutia týmto spôsobom pod a Správneho poriadku, je trojstup ová.  

Exekútor prikáže banke, ktorá vedie ú et povinného, aby po doru ení príkazu na za atie exekúcie 
zablokovala sumu vo výške poh adávky a jej príslušenstva z ú tu povinného, s výnimkou plnenia za 
ú elom uspokojenia poh adávky oprávneného, jej príslušenstva a trov exekúcie bezhotovostným 
prevodom na ú et ur ený exekútorom. Exekútor doru í príkaz na za atie exekúcie banke do 
vlastných rúk. Povinný stráca d om, ke  sa banke doru il príkaz na za atie exekúcie, právo na 
vyplatenie prostriedkov na ú te až do výšky vykonate nej poh adávky a jej príslušenstva. To neplatí, 
ak chce povinný uspokoji  poh adávku oprávneného, jej príslušenstvo a trovy exekúcie 
bezhotovostným prevodom na ú et ur ený exekútorom. 

Exekútor upovedomí o za atí exekúcie prikázaním poh adávky z ú tu v banke oprávneného 
a povinného a zakáže povinnému, aby nakladal s prostriedkami na ú te až do výšky vykonate nej 
poh adávky, jej príslušenstva a trov exekúcie, s výnimkou nakladania s prostriedkami na ú te len za 
ú elom uspokojenia poh adávku oprávneného, jej príslušenstva a trov exekúcie.  

Do doru enia príkazu na vykonanie exekúcie prikázaním poh adávky z ú tu v banke banka nie je 
oprávnená ani povinná vyplati  poh adávku a jej príslušenstvo oprávnenému. Exekútor vydá 
exeku ný príkaz (príkaz na vykonanie exekúcie prikázaním poh adávky z ú tu v banke) do 14 dní po 
uplynutí lehoty na vznesenie námietok proti exekúcii alebo po tom, ke  mu bolo doru ené 
rozhodnutie súdu o zamietnutí námietok6. Exeku ný príkaz exekútor doru í oprávnenému, 
povinnému a banke, pri om povinnému a banke ho doru í do vlastných rúk. Až po doru ení 
exeku ného príkazu je banka povinná vyplati  poh adávku a jej príslušenstvo oprávnenému; ak sa 
oprávnený s exekútorom písomne nedohodol inak, teda, že prostriedky z ú tu povinného majú by  
poukázané na ú et súdneho exekútora.  

Ak exekútor nevydá exeku ný príkaz, je povinný vyda  príkaz na odblokovanie ú tu povinného. 
Exekútor môže vyda  príkaz na odblokovanie ú tu povinného aj z dôvodov hodných osobitného 
zrete a. Dôvod, pre ktorý došlo k odblokovaniu ú tu, musí exekútor uvies  v tomto príkaze. Aj 
príkaz na odblokovanie ú tu sa doru í banke do vlastných rúk.  

Ak ide o exekúciu, ktorej podkladom je rozhodnutie, v ktorom sa oprávnenému priznáva právo na 
opakujúce sa dávky, vz ahujú sa príkaz na za atie exekúcie a exeku ný príkaz aj na dávky, ktoré sa 
stanú splatnými až v budúcnosti. To isté platí, ak sa v rozhodnutí povinnému uložilo zaplati  
pe ažnú sumu v splátkach.  

Ak po as exekúcie k dôjde k zmene rozsudku, ktorá spo íva vo zvýšení výživného, vz ahuje sa 
príkaz na za atie exekúcie a exeku ný príkaz aj na všetky sumy zvýšeného výživného, pri om 
zvýšené výživné má rovnaké poradie ako zvyšok poh adávky. Ak by zmena rozsudku spo ívala 
v znížení výživného alebo v zrušení vyživovacej povinnosti, bude táto zmena dôvodom na iasto né 
alebo úplné zastavenie exekúcie. 

V zásade rovnako upravuje tento postup aj eský Ob anský soudní ád7, avšak zákonom 
.133/2006 Sb., ktorým bol novelizovaný Exeku ní ád8 a Ob anský soudní ád, bol spôsob 

                                                            
6) § 50 Exeku ného poriadku nepripúš a odvolanie vo i rozhodnutiu, ktorým sa námietky zamietli. 
7) zákon . 99/1963 Sb. Ob anský soudní ád 
8) zákon . 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exeku ní innosti (exeku ní ád) a o zm n  dalších zákonú 
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vykonania exekúcie prikázaním poh adávky z ú tu v banke rozšírený o nový inštitút – príkaz na 
výplatu z ú tu v pe ažnom ústave. Ide o inštitút, ktorý naša právna úprava nepozná, preto sme sa 
rozhodli na ho upozorni  a aspo  stru ne ho popísa . 

Pri použití tohto inštitútu, je banka povinná po predložení príkazu na výplatu z ú tu v pe ažnom 
ústave odpísa  z ú tu povinného prostriedky do výšky vymáhanej poh adávky a jej príslušenstva, 
avšak rozdiel spo íva v postupe, ktorý tomuto odpísaniu prostriedkov predchádza. 

Po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o nariadení exekúcie, vydá exekútor príkaz na výplatu 
z ú tu v nemenovanom pe ažnom ústave, ktorý doru í iba povinnému a oprávnenému a následne 
je na oprávnenom, aby tento príkaz uplatnil u banky, v ktorej má povinný ú et. Pre vykonanie 
exekúcie týmto spôsobom je teda nevyhnutná aj aktivita oprávneného. Podstatný rozdiel medzi 
prikázaním poh adávky z ú tu v banke a príkazom na výplatu z ú tu spo íva v tom, že v príkaze na 
výplatu nie je ozna ená konkrétna banka a príkaz jej teda exekútor ani nedoru uje. Je na 
oprávnenom, aby ho banke predložil on sám, pokia  sa dozvie, že povinný má v danom pe ažnom 
ústave vedený ú et. V ur itom prípade sa teda môže jedna  o rýchlejší spôsob vykonania exekúcie, 
nako ko nedochádza k zdržaniu pri oznamovaní ú tu exekútorovi a pri následnom akaní na 
doru enie príkazu banke a na poukázanie prostriedkov oprávnenému. Avšak tento nový spôsob má 
viaceré nedostatky.  

Prvý a zásadný nedostatok spo íva v postupnosti jednotlivých exeku ných úkonov. Najskôr súd 
vydá uznesenie o nariadení exekúcie, ktoré doru í oprávnenému a povinnému. Po jeho doru ení 
plynie lehota na podanie námietok a až po jej uplynutí (resp. po nadobudnutí právoplatnosti 
uznesenia o nariadení exekúcie) vydá exekútor príkaz na výplatu, ktorý môže následne oprávnený 
predloži  banke. Uvedený postup však poskytuje povinnému dostato ný priestor k tomu, aby 
vybral svoje finan né prostriedky, ktoré má vedené na ú te v banke. Bolo by totiž naivné sa 
domnieva , že povinný tak neu iní len preto, lebo spomínané uznesenie o nariadení exekúcie 
obsahuje zákaz naklada  s majetkom podliehajúcim exekúcii pod sankciou neplatnosti právneho 
úkonu. Tento spôsob vykonania exekúcie totiž nepozná žiadnu blokáciu prostriedkov povinného, 
resp. exekútor nedoru uje banke žiadny doklad o tom, že sa za ala exekúcia a povinný nie je 
oprávnený naklada  s prostriedkami na ú te v banke. V tomto prípade by teda bolo vhodnejšie 
doru ova  povinnému uznesenie o nariadení exekúcie až zárove  s príkazom na výplatu podobne, 
ako je tomu pri súpise hnute ných vecí. Uznávame však, že v takom prípade by zrejme nebolo 
u inené za dos  ochrane práv povinného, nako ko v tomto prípade neexistuje žiadny nástroj, ktorý 
by po as plynutia lehoty na podanie námietok zabránil oprávnenému naklada  s prostriedkami, 
ktoré mu banka vyplatila na základe predloženého príkazu na výplatu. 

alším závažným nedostatkom právnej úpravy je, že v prípade, kedy povinný nemá na ú te 
dostatok finan ných prostriedkov na úhradu celej vymáhanej poh adávky, banka oprávnenému 
vyplatí iba jej as  (teda sumu, ktorú vedie na ú te povinného), predložený príkaz si ponechá 
a oznámi exeku nému súdu (exekútorovi), aký je neuhradený zostatok vymáhanej poh adávky. 
Následne je potrebné opä  vyda  príkaz na výplatu, tentoraz zostatku vymáhanej poh adávky. 
A banka ani v tomto období nemá povinnos  blokova  prostriedky, ktoré dôjdu na ú et povinného 
v ase od predloženia prvého a alšieho príkazu na výplatu. 

Sme presved ení, že prax v eskej republike poukázala na mnohé alšie nedostatky v právnej 
úprave tohto inštitútu, avšak predmetom tohto príspevku nie je analýza eskej právnej úpravy, 
preto sme poukázali iba na jej najvypuklejšie nedostatky. Aj napriek spomínaným nedostatkom 
však zastávame názor, že príkaz na výplatu nie je zbyto ný a môže urýchli  vymoženie poh adávky 
oprávneného. 

Na záver sa ešte dotkneme právnej úpravy obsiahnutej v Da ovom poriadku, pri om poukážeme 
najmä na rozdiely oproti vyššie spomínaným právnym predpisom.  



41

WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SKŠTEFAN ŠVIDERSKÝ

 
Podstatný rozdiel medzi úpravou v Da ovom poriadku oproti úprave v Exeku nom poriadku 
spo íva v tom, že v zmysle § 108 ods. 1 Da ového poriadku je správca dane oprávnený postihnú  
pe ažné prostriedky z ú tu vedeného v banke, ktorého majite om je manžel da ového dlžníka za 
trvania bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Uvedené však neplatí, ak manžel da ového 
dlžníka preukáže, že tieto pe ažné prostriedky nepatria do bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov.  

Aj Exeku ný poriadok síce všeobecne v ustanovení § 37 ods. 2 stanovuje, že exekúciou je možné 
postihnú  aj majetok patriaci do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, avšak pokia  je ur itý 
majetok evidovaný výlu ne na manžela povinného, v praxi je toto ustanovenie neaplikovate né, 
nako ko exekútor tento majetok nevie zisti , resp. dokáže ho zisti  iba s ve kými ažkos ami. Súdny 
exekútor napríklad nemá možnos  zisti , v ktorých pe ažných ústavoch má ú ty manžel povinného, 
nako ko v poverení je exekútor súdom poverený na vykonanie exekúcie vo i konkrétnemu 
povinnému, pri om toto poverenie zvy ajne obsahuje základné osobné údaje o povinnom, teda len 
o osobe, vo i ktorej je vedená exekúcia. Zárove , v zmysle § 35 Exeku ného poriadku exekútor 
môže požiada  o sú innos  tretie osoby uvedené v § 34 Exeku ného poriadku len po preukázaní 
svojho poverenia na vykonanie exekúcie a len v súvislosti s vykonávaním tejto exekúcie. Nako ko, 
ako už bolo spomenuté vyššie, sú v poverení uvedené iba osobné údaje povinného a nie aj jeho 
manžela, tretie osoby, ktorým sú z ich innosti známe bankové ú ty povinného, na základe 
poverenia poskytnú exekútorovi sú innos  len na základe týchto osobných údajov, teda len 
o povinnom. Exeku ný poriadok dokonca vo svojich ustanoveniach jednozna ne hovorí 
o bankovom ú te povinného. 

Rovnako, ako pri exekúcii prikázaním poh adávky z ú tu v banke pod a ustanovení Exeku ného 
poriadku, aj exekúcia vedená týmto spôsobom pod a ustanovení Da ového poriadku pozostáva 
z dvoch krokov, teda z blokácie ú tu a až následného poukázania finan ných prostriedkov 
oprávnenému. Správca dane najskôr banke, v ktorej má da ový dlžník ú et, doru í rozhodnutie 
o za atí da ového konania. Na základe tohto rozhodnutia je banka povinná blokova  na ú te 
prostriedky až do výšky da ového nedoplatku. Banka poukáže tieto prostriedky na ú et správcu 
dane až po doru ení da ového exeku ného príkazu. 

alší rozdiel spo íva vo výške sumy, do ktorej prostriedky na ú te v banke nepodliehajú exekúcii. 
V zmysle ustanovenia § 104 ods. 1 Exeku ného poriadku, exekúcii nepodliehajú prostriedky do 
výšky 99,58 eura, pri om Exeku ný poriadok nerozlišuje medzi bankovým ú tom fyzickej osoby 
a ú tom právnickej osoby. Naproti tomu Da ový poriadok v ustanovení § 109 ods. 2 stanovuje túto 
sumu na 165 eur, pri om prostriedky do výšky tejto sumy nepodliehajú da ovej exekúcii iba 
v prípade, že sa jedná o bankový ú et fyzickej osoby. Ob iansky súdny poriadok ani Správny 
poriadok podobné ustanovenie nemajú. Oproti spomínaným predpisom Da ový poriadok ešte 
navyše stanovuje, že da ovej exekúcii nepodliehajú ani pe ažné prostriedky, ktoré boli poskytnuté 
da ovému dlžníkovi zo štátneho rozpo tu, z rozpo tu Európskej únie alebo pod a osobitného 
predpisu9, a ani prostriedky tvoriace ú elovú finan nú rezervu pod a osobitného predpisu10.  

Nako ko sme sa v tomto príspevku nevenovali ostatným spôsobom núteného výkonu správnych 
rozhodnutí, z jeho obsahu to nie je zjavné, preto musíme poznamena , že úprava vymáhania 
da ových nedoplatkov pod a ustanovení Da ového poriadku je o poznanie dôslednejšia, než 
úprava v ostatných porovnávaných právnych predpisoch, dokonca v niektorých prípadoch 
umož uje správcovi dane kona  najpromptnejšie, pretože mu umož uje postihnú  nie len majetok 
samotného da ového dlžníka, ale aj jeho ru ite a i poddlžníka. Samozrejme, vzh adom na to, že 

                                                            
9) § 92 ods. 11 zákona . 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona . 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 
10) § 14 zákona . 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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predmetom vykonávania exekúcie pod a Da ového poriadku je da ový nedoplatok, Da ový 
poriadok upravuje iba vymáhanie pe ažných plnení. 

Správny poriadok nestanovuje žiadne pravidlo, ktoré by ur ovalo, akým spôsobom sa má 
rozhodnutie nútene vykona . Výber jedného z uvedených spôsobov je teda ponechaný na 
rozhodnutie oprávneného (v prípade za atia výkonu rozhodnutia na návrh) alebo úvahu 
vymáhajúceho správneho orgánu (v prípade za atia výkonu rozhodnutia ex offo). Správny poriadok 
v ustanovení § 72 ods. 2 výslovne stanovuje, že ú astník konania alebo vymáhajúci správny orgán, 
alebo ten, o kom to ustanovuje zákon, môžu poda  návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo návrh 
na vykonanie exekúcie súdnym exekútorom.  

Uvedené sa však netýka správcu dane, pretože v zmysle ustanovenia § 88 ods. 1 Da ového 
poriadku je da ové exeku né konanie konaním, v ktorom správca dane z úradnej moci vymáha 
da ový nedoplatok, iné pe ažné plnenie uložené rozhodnutím, exeku né náklady a hotové 
výdavky. Z uvedeného teda vyplýva, že správca dane nemá pri uskuto ovaní výkonu rozhodnutia 
na výber a musí sám vymôc  uloženú povinnos . 
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ABSTRAKT: 
Rozhodcovské konanie je jedným zo spôsobov riešenia športových sporov. Autor sa v príspevku zaoberá 
vybranými aktuálnymi otázkami rozhodcovského konania v prostredí slovenského futbalového hnutia akými sú 
právomoc rozhodcovského súdu, rozhodcovská zmluva, arbitrabilita a to analýzou ustanovení zákona 
. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s aktuálnou judikatúrou súdov 

Slovenskej republiky a eskej republiky. Osobitnú pozornos  venuje postaveniu, právomoci a konaniu pred 
rozhodcovským súdom zriadeným Slovenským futbalovým zväzom (SFZ) po prijatí nových stanov SFZ ú inných 
od 1. 1. 2013. V rámci úvah de lege ferenda autor nazna uje riešenie otvorených právnych otázok.  

ABSTRACT/SUMMARY: 
The arbitration is one of the possible ways of solving the sport disputes. The author is dealing with the current 
issues of the arbitration in the field of Slovak football movement, such as jurisdiction of the court of arbitration, 
arbitration contract, arbitrability, by using the analysis of provisions of the act No. 244/2002 Coll. on Arbitration 
as amended in connection to the current practice of the courts of the Slovak and Czech republic. The special 
attention is focused on the position, jurisdiction and the procedure before the court of arbitration established 
by Slovak Football Association (SFA) after adoption of the new articles of association effective from 1.1.2013. 
The author is de lege ferenda suggesting the solution of the open legal issues. 
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1. ÚVOD  
Šport a právo neodmyslite ne patria k histórii udstva. Uplat ovanie práva a jeho nástrojov 
v oblasti športu pri riešení a rozhodovaní športových sporov je determinované špecifickými 
vlastnos ami spolo enských vz ahov vyskytujúcich sa v športe.  

Z h adiska právnej teórie ako aj právnej praxe je možné hovori  o nasledovných spôsoboch riešenia 
športových sporov:  

1. národnými športovými organizáciami,  
2. príslušným národným súdom,  
3. v rozhodcovskom konaní na národnej a medzinárodnej úrovni,1  
4. prostredníctvom mediácie.2  

Pred výberom z vyššie uvedených spôsobov riešenia športových sporov je možné využi  vzájomné 
rokovanie a urovnanie sporu samotnými sporovými stranami. V podmienkach slovenského športu 
sa v sú asnosti využívajú všetky formy riešenia športových sporov.  

Rozhodcovské konanie je jedným zo spôsobov riešenia športových sporov. Rozhodcovské konanie 
je založené na ústavnom zákone . 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších 
predpisov ( alej len „Ústava Slovenskej republiky“) zaru enom práve na spravodlivý proces 
a súdnu ochranu ( lánok 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky3), ktoré vychádza z medzinárodných 
dohovorov o základných udských právach a slobodách (Všeobecná deklarácia udských práv z roku 
1948, Európsky dohovor Rady Európy o ochrane udských práv a základných slobôd z roku 1950, 
Charta základných práv Európskej únie4). 

Konanie pred súdom alebo rozhodcovským orgánom by malo sp a  princípy spravodlivého 
procesu. Ide predovšetkým o nezávislos  súdov a sudcov, rýchlos  konania, právo na informácie 
(prístup k spisu), právo na právne zastúpenie, právo by  vypo utý a právo na obhajobu, verejné 
konanie, nezaujatos  svedkov, zákonnos , rovnos  pred zákonom, prezumpciu neviny, at .5 

Právo na súdnu ochranu ako jedno z udských práv môže prinies  plnú jurisdikciu v športových 
veciach.6 Pod a názoru prof. J. Sváka zo zjednodušenej typológie jednotlivých druhov sporov pri 
výkone športovej innosti je zrejmé, že absolútna vä šina z nich spadá pod právo na súdnu 
ochranu, a to bez oh adu na to, i si jednotlivé subjekty športového práva vytvorili na riešenie 
týchto sporov vlastné rozhodovacie orgány.7 Na právo na súdnu ochranu ako na základné udské 

                                                            
1) REEB, M.: The role of the Court of Arbitration for Sports. In: International Law and The Hague´s 750th anniversary, s. 234. 
Zdroj: GÁBRIŠ, T.: Športové právo. 1. vyd. Bratislava: EUROKÓDEX, s.r.o., 2011, s. 411. 
2) GÁBRIŠ, T.: Športové právo. 1. vyd. Bratislava: EUROKÓDEX, s.r.o., 2011, s. 411. 
3) V zmysle lánku 46 Ústavy Slovenskej republiky: „(1) Každý sa môže domáha  zákonom ustanoveným postupom svojho práva 
na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky. (2) Kto tvrdí, že 
bol na svojich právach ukrátený rozhodnutím orgánu verejnej správy, môže sa obráti  na súd, aby preskúmal zákonnos  
takéhoto rozhodnutia, ak zákon neustanoví inak. Z právomoci súdu však nesmie by  vylú ené preskúmanie rozhodnutí 
týkajúcich sa základných práv a slobôd. (3) Každý má právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím súdu, iného 
štátneho orgánu i orgánu verejnej správy alebo nesprávnym úradným postupom. (4) Podmienky a podrobnosti o súdnej a inej 
právnej ochrane ustanoví zákon.“  
4) V zmysle lánku 6 ods. 2 a 3 Zmluvy o Európskej únii Európska únia pristúpi k Európskemu dohovoru o ochrane udských práv 
a základných slobôd. Týmto pristúpením nie sú dotknuté právomoci Únie vymedzené v zmluvách. Základné práva tak, ako sú 
zaru ené Európskym dohovorom o ochrane udských práva a základných slobôd a ako vyplývajú z ústavných tradícií spolo ných 
pre lenské štáty, predstavujú všeobecné zásady práva Únie. K tomu pozri ERD SOVÁ, A.: Právny zrod Charty základných práv 
EÚ – pred a po. In: Bulletin slovenskej advokácie, ro . XVI, 2010, . 9-10, s. 37-46. 
5) GÁBRIŠ, T.: Zmluvné záväzky a základné práva športovcov. 1. vyd. Prešov: Vydavate stvo Michala Vaška, 2011, s. 137. 
6) S ou sa stotož uje, ale pred jej absolútnym uplat ovaním varuje M. Králík. K tomu pozri KRÁLÍK, M.: Právo ve sportu. 1 vyd. 
Praha: C. H. Beck, 2001, s. 117-120. SVÁK, J.: Rozhodovanie sporov pri výkone športovej innosti. In: Justi ná revue, ro . 55, 
2003, 8-9, s. 744. 
7) SVÁK, J.: Rozhodovanie sporov pri výkone športovej innosti. In: Justi ná revue, ro . 55, 2003, 8-9, s. 746. 
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právo sa vz ahujú základné princípy zakotvené v lánku 12 Ústavy Slovenskej republiky8, ktorými sú 
neod ate nos  (znamená, že proti vôli oprávnenej osoby nikomu nemožno od a  jeho právo na 
súdnu ochranu), nescudzite nos  (znamená, že oprávnený subjekt sa nemôže vzda  práva na súdnu 
ochranu), nepreml ate nos  (nie je absolútna, pretože je konfrontovaná s právnou istotou a tá si 
vyžaduje, aby ur ité právne vz ahy zostali po uplynutí asu nezmenite né; preto je stanovená 
všeobecná trojro ná preml acia lehota na uplatnenie práva na súdnu ochranu a zákon . 83/1990 
Zb. o združovaní ob anov v znení neskorších predpisov ( alej len „Zákon o združovaní ob anov“) 
stanovuje subjektívnu 30 d ovú a objektívnu 6 mesa nú preml aciu lehotu) a nezrušite nos  
(znamená nemožnos  vy a  rozhodovanie športových sporov spod súdnej kontroly) práva na 
súdnu ochranu.9  

2. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ ROZHODCOVSKÉHO KONANIA 
Zákon . 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov ( alej len „zákon 
o rozhodcovskom konaní“) upravuje, ktoré spory (druh vecí) je možné rozhodova  
v rozhodcovskom konaní pred rozhodcovským súdom. Vymedzuje právomoc pre rozhodcovské 
súdy. Vymedzenie právomoci pre rozhodcovské súdy je dôležité aj pre posúdenie otázky platnosti 
rozhodcovskej zmluvy a/alebo rozhodcovskej doložky. 

Rozhodcovská zmluva, ktorou sa dojednalo rozhodovanie sporu, ktorý nemôže rozhodcovský súd 
prejedna  a rozhodnú , je neplatná v zmysle ust. § 39 Ob ianskeho zákonníka, pod a ktorého za 
absolútne neplatný sa považuje právny úkon, ktorý svojim obsahom odporuje zákonu.10  

S oh adom na uvedené je ve mi dôležité, aby zmluvné strany dbali na bezchybnú, precíznu 
a komplexnú dohodu o riešení ich sporov v rozhodcovskej zmluve alebo rozhodcovskej doložke.11  

Arbitrabilita (prípustnos  rozhodcovského konania12) z poh adu procesného práva predstavuje 
prípustnos  prejedna  a rozhodnú  spor pred príslušným rozhodcovským súdom a z poh adu 
hmotného práva ide o dovolenos  predmetu zmluvy.13  

V odbornej verejnosti existujú rozdielne teórie na právnu povahu rozhodcovskej zmluvy a teda 
môžeme hovori  o jurisdik nej teórii, ktorá zastáva názor o procesnoprávnom charaktere 
rozhodcovskej zmluvy (napr. Zoulík, Winterová, Mothejzíková, Steiner), o zmluvnej teórii, ktorá 
zastáva názor o hmotnoprávnom charaktere rozhodcovskej zmluvy (napr. Klein, Štaigr, Fiala), 
o zmiešanej teórii, ktorá zastáva názor o zmiešanom (procesnoprávnom a hmotnoprávnom) 
charaktere rozhodcovskej zmluvy (napr. Rozehnalová) a o autonómnej teórii, ktorá zastáva názor 
o sui generis povahe rozhodcovskej zmluvy (napr. David).14  

                                                            
8) V zmysle lánku 12 Ústavy Slovenskej republiky: „(1) udia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva 
a slobody sú neod ate né, nescudzite né, nepreml ate né a nezrušite né. (2) Základné práva a slobody sa zaru ujú na území 
Slovenskej republiky všetkým bez oh adu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, i iné zmýš anie, 
národný alebo sociálny pôvod, príslušnos  k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho 
nemožno z týchto dôvodov poškodzova , zvýhod ova  alebo znevýhod ova . (3) Každý má právo slobodne rozhodova  o svojej 
národnosti. Zakazuje sa akéko vek ovplyv ovanie tohto rozhodovania a všetky spôsoby nátlaku smerujúce k odnárod ovaniu. 
(4) Nikomu nesmie by  spôsobená ujma na právach pre to, že uplat uje svoje základné práva a slobody.“  
9) SVÁK, J.: Rozhodovanie sporov pri výkone športovej innosti. In: Justi ná revue, ro . 55, 2003, 8-9, s. 746-748.  
10) VOJ ÍK, P.: Právomoc rozhodcovského súdu. In: Bulletin slovenskej advokácie, ro . XI, 2005, . 1, s. 6.  
11) ŠKRINÁR, A.: Aktuálne otázky rozhodcovského konania. In: Bulletin slovenskej advokácie, ro . XII, 2006, . 12, s. 7.  
12) K tomu pozri HRIVNÁK, J.: Základy arbitráže: Prvá as : Prípustnos  arbitráže. In: Bulletin slovenskej advokácie, ro . XI, 2005, 
. 3-4, s. 11 a nasl.  

13) ROZEHNALOVÁ, N.: Rozhod í ízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 2. vyd. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 
2008, s. 116. 
14) K tomu pozri DAVID, M.: K povaze rozhod í smlouvy podruhé jinak. In: Bulletin advokacie, 2011, . 10, s. 27-29; PALKOVÁ, 
R.: Rozhodcovská zmluva. In: Justi ná revue, ro . 61, 2009, . 1, s. 71-73. 
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K právnej povahe rozhodcovského konania sa vyjadril Ústavný súd eskej republiky vo svojom 
Náleze IV. ÚS 174/02 zo d a 15. 7. 2002.15  

Pod a platnej právnej úpravy v Slovenskej republike v rozhodcovskom konaní možno rozhodova : 
A. spory 

1. majetkové vzniknuté z tuzemských a z medzinárodných obchodnoprávnych 
a ob ianskoprávnych vz ahov (ust. § 1 ods. 1 zákona o rozhodcovskom konaní), 

2. ktoré nie sú z rozhodovania vylú ené (v zmysle ust. 1 ods. 3 zákona o rozhodcovskom 
konaní v rozhodcovskom konaní nemožno rozhodova  (a) spory o vzniku, zmene alebo 
o zániku vlastníckeho práva a iných vecných práv k nehnute nostiam, (b) o osobnom 
stave (statusové veci), napr. spory o rozvode manželstva, (c) súvisiace s núteným 
výkonom rozhodnutí, napr. spory o vylú enie veci z exekúcie, tzv. excinda né žaloby, 
(d) ktoré vzniknú v priebehu konkurzného a vyrovnacieho konania), 

3. ktoré ú astníci konania môžu pred súdom skon i  súdnym zmierom (ust. § 1 ods. 2 
zákona o rozhodcovskom konaní), 

B. ak je miesto rozhodcovského konania v Slovenskej republike. 

Pre ú ely rozhodcovského konania z h adiska defini ných znakov majetkového sporu je dôležité, i 
sa výsledok sporu prejaví v majetkovej sfére niektorého z ú astníkov konania.16 Majetkové spory 
z uvedených právnych vz ahov vznikajú z rôznych typov zmlúv ako aj zo záväzkov z protiprávnych 
úkonov a z bezdôvodného obohatenia. Predmetom rozhodcovského konania môžu by  len veci 
sporové ovládané dispozi nou zásadou, prejednacou zásadou a zásadou kontradiktórnosti 
konania.17  

V rozhodcovskom konaní o majetkových veciach zo súkromnoprávnych vz ahov sú prípustné nielen 
žaloby na plnenie, ale tiež žaloby ur ovacie.18 Tento názor právnej teórie je v eskej republike 
podporený aj rozhodovacou praxou súdov. V tejto súvislosti si dovo ujeme poukáza  na Uznesenie 
Vrchného súdu v Prahe.19 Aktuálna rozhodovacia innos  všeobecných súdov v Slovenskej 
republike však zastáva názor opa ný a súdy vo svojich rozhodnutiach vyslovili názor, že konanie 
o ur enie platnosti právneho úkonu nepatrí medzi konania, ktoré je možné skon i  súdnym 
zmierom, a teda nie je možné, aby takéto konanie bolo v súlade s platnými právnymi predpismi 

                                                            
15) Nález Ústavného súdu eskej republiky IV. ÚS 174/02 zo d a 15. 7. 2002: „Rozhod í soud p i Hospodá ské komo e eské 
republiky a Agrární komo e eské republiky není orgánem ve ejné moci, a tudíž ani jeho rozhod í nálezy nemohou být 
rozhodnutím orgánu ve ejné moci ve smyslu cit. ustanovení Ústavy a zákona. Podle § 1 odst. 2 písm. b) ádu rozhod í soud 
rozhoduje spory, jestliže jeho pravomoc vyplývá pro daný spor z platné rozhod í smlouvy uzav ené mezi stranami. V tomto 
sm ru jeho názor koresponduje s výše uvedenými tvrzeními p edsedy rozhod ího senátu, že charakter rozhod í innosti je 
založený smlouvou delegující v li stran a její výsledek je kvalifikovanou formou závazku a jako takový je též závazný. Rozhodce 
nenalézá právo, ale tvo í (eventuáln  napevno staví, vyjas uje, tedy narovnává) závazkový vztah v zastoupení stran. Jeho moc 
tedy není delegovaná svrchovanou mocí státu, ale pochází od soukromé vlastní moci stran ur ovat si sv j osud.“. 
16) VOJ ÍK, P.: Právomoc rozhodcovského súdu. In: Bulletin slovenskej advokácie, ro . XI, 2005, . 1, s. 10. 
17) HRIVNÁK, J.: Základy arbitráže: Prvá as : Prípustnos  arbitráže. In: Bulletin slovenskej advokácie, ro . XI, 2005, . 3-4, s. 14.  
18) K tomu pozri aj Tamtiež; HRIVNÁK, J.: Základy arbitráže: Druhá as : Rozhodcovská zmluva. In: Bulletin slovenskej advokácie, 
ro . XI, 2005, . 5, s. 17; Š ASTNÝ, M.: Rozhod í ízení: dispozitivní úkony, ur ovací žaloby. In: Právní zpravodaj s. zahrani ního 
obchodu, 1-2/1973, s. 1-5; ROZEHNALOVÁ, N.: Rozhod í ízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 2. vyd. Praha: 
ASPI, Wolters Kluwer, 2008, s. 125; KLEIN, B., DOLE EK, M.: Rozhod í ízení. Praha: ASPI, a.s., 2007, s. 8; MOTHEJZLÍKOVÁ, J., 
STEINER, V. a kol.: Zákon o rozhod ím ízení a o výkonu rozhod ích nález  s p ílohami. Komentá . 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 
1996, s. 12.  
19) Uznesenie Vrchného súdu v Prahe 10 Cmo 414/95 z 15. 11. 1995 zverejnené pod . Rc 37/97 In: Sbírka soudních rozhodnutí, 
1997, . 8, s. 249 a násl.: „Majetkovým právem je t eba rozum t jak právo na majetkové pln ní, tj. pln ní ocenitelné v pen zích, 
tak i ur ovací návrh, který se vztahuje na ur ení existence i neexistence takového práva. Majetkem, resp. majetkovým právem 
je nutno rozum t i obchodní podíl spole níka ve spole nosti s ru ením omezeným“; K tomu pozri aj Usnesení Nejvyššího soudu 

eské republiky zo d a 12. 7. 2007 sp. zn. 26 Odo 353/2006 dostupné na www.nsoud.cz.  
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predmetom rozhodcovského konania. Krajský súd v Bratislave v tejto veci ur il, že toto konanie 
nemôže by  predmetom rozhodcovského konania.20 

Osobne sa priklá ame k názoru, že do kompetencie rozhodcovského súdu by mali za splnenia 
podmienok stanovených zákonom o rozhodcovskom konaní patri  aj žaloby na ur enie, pokia  
požadované ur enie bude ma  dopad do majetkovej sféry ú astníkov sporu. Z h adiska zjednotenia 
rozhodovacej innosti súdov Slovenskej republiky v tejto otázke je možné v rámci úvah de lege 
ferenda uvažova  o spresnení zákona o rozhodcovskom konaní. Inšpiráciu nám môže poskytnú  
právna úprava v eskej republike obsiahnutá v ust. § 2 ods. 4 zákona . 216/1994 Sb. o rozhod ím 
ízení a o výkonu rozhod ích nález  v znení neskorších predpisov ( alej len „zákon o rozhod ím 
ízení a o výkonu rozhod ích nález “), v zmysle ktorého „Není-li v rozhod í smlouv  uvedeno jinak, 

vztahuje se jak na práva z právních vztah  p ímo vznikající, tak i na otázku právní platnosti t chto 
právních vztah , jakož i na práva s t mito právy související.“  

S otázkou právneho postavenia profesionálnych športovcov vykonávajúcich športovú innos  
v kolektívnych športoch (vrátane futbalu) v Slovenskej republike21 je spojený problém arbitrability 
pracovnoprávnych sporov.22 V právnej teórii existujú názory, ktoré vylu ujú rozhodovanie sporov 
v súvislosti s pracovnoprávnym vz ahom z pôsobnosti rozhodcovského konania (napr. T. Gábriš, 
P. Voj ík)23 a na strane druhej názory, ktoré riešenie uvedených sporov v rámci rozhodcovského 
konania pripúš ajú (napr. N. Rozehnalová, A. J. B lohlávek, J. Hrivnák, S. Slávik).24  
S oh adom na posledný vývoj rozhodcovského konania v spojení s výkladom príslušných právnych 
predpisov máme tendenciu prikloni  sa k názoru, že do kompetencie rozhodcovského súdu by mali 
za splnenia podmienok stanovených zákonom o rozhodcovskom konaní patri  aj spory týkajúce sa 
individuálnych (nie kolektívnych,25 na rozdiel od S. Slávika) pracovnoprávnych vz ahov, pokia  budú 
ma  dopad do majetkovej sféry ú astníkov sporu. Medzi hlavné argumenty môžeme zaradi   

                                                            
20) Rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave vydané v konaní vedenom pod sp. zn. 2Cob/178/2008: „V danej veci sa nejedná 
o vec, ktorej povaha pripúš a skon enie konania súdnym zmierom v zmysle § 99 ods. 1 O.s.p., pretože predmetom žaloby je 
ur enie neplatnosti výpovedí zo zmlúv o bežných ú toch, teda ur ovací návrh pod a § 80 písm. c) O.s.p. [nasleduje citácia § 80 
písm. c) OSP]. Ustanovenie § 99 ods. 1, ani ust. § 67 O.s.p., ani alšie ustanovenia Ob ianskeho súdneho poriadku neustanovujú 
konkrétne, ktoré veci pod a povahy pripúš ajú skon enie konania súdnym zmierom. Pod a hmotnoprávnej stránky danej veci 
s poukazom na predmet žaloby nemožno konštatova , že konanie o ur ení neplatnosti právneho úkonu (výpovedí zo zmlúv) je 
takým, ktoré možno skon i  súdnym zmierom."; K tomu pozri aj Rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave vydané v konaní 
vedenom pod sp. zn. 2Cob/334/2010. 
21) Profesionálni športovci vykonávajúci športovú innos  v kolektívnych športoch (vrátane futbalu) v Slovenskej republike 
nemajú právne postavenie zamestnancov (s výnimkou napr. športovcov pôsobiacich v Národnom športovom centre, ktorý majú 
s centrom uzavretú pracovnú zmluvu) v zmysle zákona . 311/2011 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a na ich 
zmluvné vz ahy sa v praxi aplikujú ustanovenia Obchodného a Ob ianskeho zákonníka. K uvedenej spornej problematike pozri 
napr. ORBA, J.: Ešte raz k právnemu postaveniu športovcov. In: Justi ná revue, ro . 64, 2012, . 4, s. 552-559; DOLOBÁ , M.: 
Právne postavenie športovcov. In: Justi ná revue, ro . 62, 2010, . 6-7, s. 796-801; OLLÁK, J.: Profesionálna športová innos  
ako závislá práca?. In: Justi ná revue, ro . 63, 2011, . 10, s. 1400-1408; KRIŽAN, L.: Mal by ma  profesionálny futbalista na 
Slovensku postavenie zamestnanca? In: Bulletin slovenskej advokácie, ro . XV, 2009, . 3, s. 28-34; GÁBRIŠ, T.: Právne 
postavenie hrá ov. 2012. Dostupné na internete: http://www.ucps.sk/Pravne_postavenie_hracov (navštívené d a 31. 12. 
2012); PORUBAN, A.: Pracovnoprávne vz ahy profesionálnych športovcov v súvislosti s výkonom závislej práce. 2011. Dostupné 
na internete: http://www.ucps.sk/Sportova_cinnost_ako_vykon_zavislej_prace (navštívené d a 31. 12. 2012); PORUBAN, A.: 
Historicko-geografický poh ad na vz ah profesionálneho športovca a klubu. In: Magister Officiorum, ro . II, 2012, . 2, s. 8-15; 
GÁBRIŠ, T.: Športové právo. 1. vyd. Bratislava: EUROKÓDEX, s.r.o., 2011, s. 203 a nasl.  
22) V zmysle ust. § 14 zákona . 311/2011 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov spory medzi zamestnancom 
a zamestnávate om o nároky z pracovnoprávnych vz ahov prejednávajú a rozhodujú súdy.  
23) GÁBRIŠ, T.: Športové právo. 1. vyd. Bratislava: EUROKÓDEX, s.r.o., 2011, s. 422; VOJ ÍK, P.: Právomoc rozhodcovského súdu. 
In: Bulletin slovenskej advokácie, ro . XI, 2005, . 1, s. 7. 
24) ROZEHNALOVÁ, N.: Rozhod í ízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 2. vyd. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 
2008, s. 122; B LOHLÁVEK, A. J.: Arbitrabilita pracovn právních spor . In: Bulletin advokacie, 2007, . 9, s. 23-31; HRIVNÁK, J.: 
Základy arbitráže: Prvá as : Prípustnos  arbitráže. In: Bulletin slovenskej advokácie, ro . XI, 2005, . 3-4, s. 12-13; SLÁVIK, S.: 
K realizácii rozhodcovského konania v pracovnoprávnych vz ahoch. In: Justi ná revue, ro . 60, 2008, . 1, s. 89-98. 
25) Ust. § 13 zákona . 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov obsahuje úpravu konania pred 
rozhodcom ak ide o spor o uzavretie kolektívnej zmluvy, ktorý vznikol na pracovisku, kde je zakázané štrajkova , alebo o spor 
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(i) pracovnoprávne spory z h adiska právomoci pod a ust. § 7 zákona . 99/1963 Zb. 

Ob iansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov ( alej len „O.s.p.“) spadajú pod 
právomoc všeobecného súdu a možno ich skon i  súdnym zmierom, t. j. je prípustná 
hmotnoprávna dispozícia s predmetom sporu jeho ú astníkmi,  

(ii) pracovnoprávne vz ahy sú sú as ou ob ianskoprávnych vz ahov (ide o všeobecné 
súkromné právo s jeho charakteristickými znakmi ako sú rovnaké postavenie ú astníkov, 
dispozi ná autonómia, súkromnoprávny charakter rozhodcovskej zmluvy),  

(iii) dôvodením z opaku (argumentum ex contrario) je možné uvies , že zákon 
o rozhodcovskom konaní v ust. § 1 ods. 3 uvádza taxatívne spory, ktoré nemožno 
rozhodova  v rozhodcovskom konaní a pracovnoprávne spory tam nie sú uvedené,  

(iv) rozhodcovská prax osved ila, že podstatným kritériom pre predmet konania je 
skuto nos , i ním môžu zmluvné strany vo ne disponova  a nie i má základ 
v obchodnom alebo ob ianskom práve,  

(v) ú el právnej úpravy, aby strany mohli rieši  spory vznikajúce z ich právnych vz ahov.  
Z h adiska zjednotenia právnych názorov v tejto otázke je možné v rámci úvah de lege ferenda 
uvažova  o spresnení zákona o rozhodcovskom konaní.26 Inšpiráciu nám môže poskytnú  právna 
úprava v eskej republike obsiahnutá v ust. § 1 zákona o rozhod ím ízení a o výkonu rozhod ích 
nález , v zmysle ktorého „Tento zákon upravuje rozhodování majetkových spor  nezávislými 
a nestrannými rozhodci a výkon rozhod ích nález .“  

Zákon o rozhodcovskom konaní vykonáva ústavné právo fyzických a právnických osôb na súdnu 
a inú právnu ochranu garantované v lánku 46 Ústavy Slovenskej republiky.27  

3. ROZHODCOVSKÝ SÚD ZRIADENÝ SLOVENSKÝM FUTBALOVÝM ZVÄZOM 
Na Konferencii Slovenského futbalového zväzu, so sídlom Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava, 
I O: 00 687 308, registrovaný na Ministerstve vnútra SR pod . VVS/1-909/90-91 ( alej len „SFZ“) 
konanej d a 28. 09. 2012 boli prerokované a schválené nové stanovy SFZ, ktoré nadobúdajú 
ú innos  d a 1. 1. 2013, okrem lánku 74 odsek 13, ktorý nadobúda ú innos  d om schválenia 
týchto stanov a lánku 49 odsek 3 až 5, ktorý nadobudne ú innos  v de  konania najbližšej volebnej 
konferencie ( alej len „stanovy SFZ“).28 

                                                                                                                                                     
o plnenie záväzkov z kolektívnej zmluvy. Rovnaký názor v tejto otázke zastáva aj HRIVNÁK, J.: Základy arbitráže: Prvá as : 
Prípustnos  arbitráže. In: Bulletin slovenskej advokácie, ro . XI, 2005, . 3-4, s. 13. 
26) Vláda Slovenskej republiky predložila v januári 2010 Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh (1418) zákona, 
ktorým sa menil a dop al zákon o rozhodcovskom konaní, ktorý mimo iného obsahoval aj osobitné ustanovenia o rozhodovaní 
pracovnoprávnych sporoch v rozhodcovskom konaní. Predložený návrh upravoval, že „pracovnoprávne spory, ktorými sa na 
ú ely tohto zákona rozumejú majetkové spory z pracovnoprávneho vz ahu medzi zamestnávate om a zamestnancom, ¹  môže 
v rozhodcovskom konaní rozhodova  stály rozhodcovský súd.“ Návrh novely zákona výslovne v ust. § 1 ods. 1 písm. a) zákona 
o rozhodcovskom konaní dop al za slovo „obchodnoprávnych“ slovo „pracovnoprávnych“. Národná rada Slovenskej republika 
schválila predložený návrh zákona d a 9. 3. 2010. Prezident Slovenskej republiky svojim rozhodnutím: íslo 1376-2010-BA z 26. 
3. 2010 vrátil schválený zákon Národnej rade Slovenskej republiky na legislatívne a vecné prepracovanie a navrhol jej, aby 
zákon po opätovnom prerokovaní neprijala ako celok. Návrh zákona bol prerokovaný na 50. schôdzi Národnej rady Slovenskej 
republiky, uznesením íslom 2069 zo d a 27. 4. 2010 a nebol schválený. Bližšie informácie sú dostupné na: 
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=4&CPT=1524 [cit. 2013-04-02]. 
27) K tomu pozri Rozsudok Najvyššieho súdu eskej republiky zo d a 21. 6. 2012 sp. zn. 29 Cdo 5146/2009 dostupný na 
www.epravo.cz, v zmysle ktorého „Projednání v ci v rozhod ím ízení neznamená vzdání se právní ochrany, nýbrž p edstavuje 
její p esunutí na jiný rozhodující orgán, jenž nalézá právo; jinak by bylo pojmov  nemyslitelné považovat rozhod í ízení ve 
vztahu k soudnímu ízení za alternativní zp sob ešení spor . Úprava, podle níž soudy v ízení o zrušení rozhod ího nálezu 
nemohou v cn  zasahovat do nalézání práva p ed rozhodci, tj. nemohou se zabývat údajným rozporem nálezu s hmotným 
právem, není v rozporu s ústavním po ádkem.“ 
28) Dostupné na internete:  
http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Dokumenty/Normy_SFZ/Novelizacia_2012/20130101_stanovy_sfz.pdf 
(navštívené d a 31. 12. 2012).  
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Vo štvrtej asti stanov SFZ je upravená právomoc ( lánok 65), pravidlá fungovania ( lánok 66) 
a organizácia innosti ( lánok 67) rozhodcovského súdu. 

SFZ zria uje stály rozhodcovský súd ( alej len „rozhodcovský súd“) pod a ust. § 12 a nasl. zákona 
o rozhodcovskom konaní ako nezávislý orgán pre rozhodovanie športových sporov a majetkových 
nárokov nezávislými rozhodcami pod a predpisov o rozhodcovskom konaní platných na území 
Slovenskej republiky a to bez oh adu na športové odvetvie, v rámci ktorého vznikli. V dnešných 
d och je aktuálna otázka návrhu na vytvorenie spolo ného rozhodcovského súdu SFZ 
a Slovenského zväzu adového hokeja s názvom „Športový súd“. Uvedenú iniciatívu schválil 
mimoriadny Výkonný výbor SFZ na svojom zasadnutí d a 26. 6. 2012 a sú asne poveril 
generálneho sekretára SFZ, aby v sú innosti s predsedom rozhodcovského súdu rokoval v tejto veci 
s generálnym sekretárom Slovenského zväzu adového hokeja.  

V zmysle prechodných ustanovení stanov SFZ ( lánok 74) rozhodcovský súd zriadený pod a 
doterajších predpisov sa považuje za rozhodcovský súd zriadený pod a týchto stanov SFZ. Konania 
za até pred rozhodcovským súdom pred nadobudnutím ú innosti týchto stanov SFZ sa dokon ia 
pod a doterajších predpisov. Rokovací poriadok rozhodcovského súdu upravený v súlade s týmito 
stanovami SFZ sa predloží na schválenie nasledujúcej konferencii. 

Rozhodcovský súd sa pri svojej innosti riadi platnými právnymi predpismi, svojím štatútom 
a rokovacím poriadkom. Štatút a rokovací poriadok rozhodcovského súdu schva uje konferencia 
SFZ s prihliadnutím na právny poriadok Slovenskej republiky, medzinárodné záväzky, ktorými sú 
Slovenská republika a SFZ viazané, medzinárodné zvyklosti a prax.  

V zmysle lánku 66 ods. 2 stanov SFZ štatút rozhodcovského súdu upravuje najmä: 
a) názov, organiza nú štruktúru stáleho rozhodcovského súdu vrátane vo by predsedu, 

predsedníctva a ich pôsobnosti, 
b) vecnú právomoc rozhodcovského súdu, 
c) osobitné podmienky, ktoré musí sp a  uchádza  o zápis do zoznamu rozhodcov. 

V zmysle lánku 24 ods. 1 písm. f) stanov SFZ, prijatých na Konferencii SFZ v Bratislave d a 25. 9. 
2010, v spojení s ust. § 13 zákona o rozhodcovskom konaní, Rada SFZ schválila d a 6. 11. 2007 
Štatút rozhodcovského súdu zriadeného SFZ.29 

V zmysle lánku 66 ods. 3 stanov SFZ rokovací poriadok rozhodcovského súdu upravuje 
a) postup konania pred stálym rozhodcovským súdom, 
b) pravidlá o trovách rozhodcovského konania, 
c) pravidlá zmierovacieho konania, 
d) alšie náležitosti súvisiace s ochranou záujmov ú astníkov rozhodcovského konania. 

V zmysle lánku 36 ods. 3 a 4 stanov SFZ, prijatých na Konferencii SFZ v Bratislave d a 25. 9. 2010, 
v spojení s ust. § 14 ods. 1 zákona o rozhodcovskom konaní Rada SFZ schválila d a 6. 11. 2007 
Rokovací poriadok rozhodcovského súdu zriadeného SFZ. 

Štatút a rokovací poriadok rozhodcovského súdu, zoznam rozhodcov, sadzobník poplatkov 
rozhodcovského konania a alšie dôležité informácie o rozhodcovskom súde a jeho innosti budú 
zverejnené na webovom sídle SFZ. 

Rozhodcovský súd tvoria výkonné orgány (predsedníctvo, predseda a podpredseda), rozhodcovia 
a tajomník. Rozhodcovský súd sa skladá z rozhodcov navrhnutých za kluby a rozhodcov 
navrhnutých za hrá ov, trénerov a futbalových rozhodcov v rovnakom pomere. Predseda 
a predsedníctvo rozhodcovského súdu sú volení z radov rozhodcov súdu všetkými rozhodcami 

                                                            
29) V sú asnosti prebieha pripomienkové konanie k návrhu novelizácie Štatútu a Rokovacieho poriadku rozhodcovského súdu 
zriadeného SFZ s oh adom na prijatie nových stanov SFZ. 
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rozhodcovského súdu na obdobie štyroch rokov. Organiza no-technické podmienky pre innos  
rozhodcovského súdu zabezpe uje zria ovate . Na úhradu nákladov prevádzky rozhodcovského 
súdu prispievajú na základe zmluvy so SFZ aj alšie národné športové zväzy, ktorých spory 
rozhodcovský súd rozhoduje. 

Rozhodcovský súd rozhoduje majetkové spory, ktoré vzniknú v štruktúrach SFZ, jeho lenov, im 
podliehajúcich osôb a všetkých, ktorí sa podriadia jeho právomoci, pokia  to pripúš ajú predpisy 
o rozhodcovskom konaní, platné na území Slovenskej republiky. Rozhodcovský súd môže 
rozhodova  aj spory iných národných športových zväzov a ich lenov, ktorí sa podriadia jeho 
právomoci. lenovia SFZ sú pod sankciou disciplinárneho opatrenia v zmysle disciplinárneho 
poriadku povinní rieši  spory zo vz ahov súvisiacich s innos ou v rámci futbalového hnutia pred 
rozhodcovským súdom, pokia  to nevylu uje zákon. lenovia zabezpe ia splnenie tejto povinnosti 
aj v prípade im podriadených osôb. Rozhodcovský súd je oprávnený rozhodova  aj o návrhoch na 
preskúmanie (ust. § 15 Zákona o združovaní ob anov) kone ných rozhodnutí orgánov SFZ, 
oblastných a regionálnych zväzov, Únie ligových klubov, Slovenského futsalu a futbalových klubov, 
ak sa tieto rozhodnutia týkajú majetkových alebo iných vecí spadajúcich do pôsobnosti 
rozhodcovského súdu pod a predpisov upravujúcich rozhodcovské konanie, platných na území 
Slovenskej republiky. 

V zmysle lánku 13 stanov SFZ v súlade so stanovami SFZ sa lenovia SFZ zaväzujú v prípade vzniku 
sporov v rámci futbalového hnutia, súvisiacich s organizovaním alebo vykonávaním športovej 
innosti, ovplyv ujúcich sú aže, ú astníkov sú aží, hrá ov, funkcionárov a pracovníkov aparátu SFZ, 

rešpektova  právomoc rieši  takéto spory prednostne prostredníctvom príslušných orgánov SFZ 
a rešpektova  právomoc rozhodcovského súdu zriadeného SFZ pod sankciou disciplinárneho 
opatrenia v zmysle disciplinárneho poriadku. Na rozhodcovský súd sa dotknutý len SFZ môže 
obráti  až po vy erpaní riadnych opravných prostriedkov v konaní pred príslušnými orgánmi SFZ, ak 
v týchto stanovách alebo v štatúte rozhodcovského súdu nie je stanovené inak. lenovia SFZ 
uznávajú právomoc a príslušnos  Športového arbitrážneho súdu v Lausanne (“The Court of 
Arbitration for Sport”, alej len „CAS“) ako najvyššieho nezávislého a nestranného orgánu pre 
rozhodovanie sporov s medzinárodným prvkom vo futbale v zmysle príslušných ustanovení stanov 
FIFA (Fédération Internationale de Football Association/Medzinárodná federácia futbalových 
asociácií, alej len „FIFA“) a UEFA (Union of European Football Associations/Únia európskych 
futbalových asociácií, alej len „UEFA“) a zabezpe ia rešpektovanie kone ných rozhodnutí týchto 
orgánov subjektmi, ktorých sa tieto rozhodnutia týkajú, a ktoré podliehajú ich právomoci. 

V zmysle lánku 33 stanov SFZ len SFZ je povinní najmä napr. dodržiava  stanovy SFZ, ostatné 
predpisy a rozhodnutia SFZ, FIFA a UEFA, rozhodcovského súdu a CAS a zabezpe i , aby ich 
dodržiavali aj jeho lenovia a osoby podliehajúce jeho právomoci, alebo v súlade s lánkom 13 
a lánkom 28 odsek 5 písmeno i. stanov SFZ (podpis doložky, ktorou uzná právomoc odvolacej 
komisie SFZ, rozhodcovského súdu, rozhodcovských orgánov FIFA a CAS, vo veciach týkajúcich sa 
lenských vz ahov, stanov, uznesení a rozhodnutí športového hnutia, jeho lenov a jemu 

podliehajúcich osôb, spolu so záväzkom využíva  rozhodcovskú doložku zakladajúcu právomoc 
rozhodcovského súdu vo všetkých zmluvných vz ahoch s osobou podliehajúcou kompetencii SFZ 
a jeho lenov, a pokia  je to možné, zabezpe i  využívanie rozhodcovskej doložky aj v zmluvných 
vz ahoch, do ktorých riadny len vstúpi mimo štruktúr SFZ a jeho lenov. Platnos  rozhodcovskej 
doložky je obmedzená na prípady sporov pripúš ajúcich rozhodcovské konanie pod a právneho 
poriadku Slovenskej republiky.) prija  záväzok, že akýko vek domáci spor, súvisiaci so stanovami, 
predpismi a rozhodnutiami SFZ, FIFA a UEFA, bude prednostne rieši  prostredníctvom príslušných 
orgánov SFZ, a ak ide o spor, ktorý pripúš a arbitrážne konanie, len sa podriadi právomoci 
rozhodcovského súdu; len je tiež povinný podriadi  sa právomoci CAS. 

Postup konania pred rozhodcovským súdom je upravený v rokovacom poriadku rozhodcovského 
súdu. Vo veciach neupravených týmto poriadkom sa postupuje pod a ustanovení zákona 



51

WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SKMIROSLAV HLIVÁK

 
o rozhodcovskom konaní (ust. § 14 ods. 2) a primerane pod a O.s.p. (ust. § 51 ods. 3 zákona 
o rozhodcovskom konaní). Rozhodcovské konanie sa spravuje princípmi efektívnosti, rýchlosti 
a hospodárnosti. Rozhodcovský súd vždy vedie ú astníkov konania k tomu, aby spor skon ili 
zmierom v osobitnom zmierovacom konaní. 

Miestom rozhodcovského konania je zásadne sídlo súdu. V úradnej správe SFZ zo d a 22. 1. 2011 
bolo uverejnené oznámenie rozhodcovského súdu, aby všetky žiadosti pod a zákona 
o rozhodcovskom konaní boli adresované na adresu SFZ Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava. 
Rozhodcovský súd je však oprávnený na základe vlastného uváženia s prihliadnutím na povahu 
sporu a tiež záujmy ú astníkov konania ur i  odlišné miesto konania, vždy však len na území 
Slovenskej republiky. 

Rozhodcovské konanie sa vedie v slovenskom jazyku. Všetky písomnosti sa súdu predkladajú 
v slovenskom alebo eskom jazyku alebo v úradnom preklade do slovenského alebo eského 
jazyka. Ú astník konania môže v odôvodených prípadoch požiada  súd o tlmo enie ústneho 
pojednávania a o preklad písomností alebo iných zvukových alebo obrazových záznamov 
vyhotovených v cudzom jazyku. V takom prípade je povinný zloži  primeraný preddavok na 
náhradu nákladov. 

Rozhodcovské konanie je neverejné a písomné. Na odôvodnený návrh ú astníka konania môže súd 
rozhodnú  o konaní za ú asti verejnosti a o nariadení ústneho pojednávania. Na porade a hlasovaní 
o rozhodcovskom rozsudku môžu by  prítomní iba rozhodcovia a zapisovate .  

Rozhodcovské konanie je jednostup ové a za ína sa d om podania žaloby súdu. Podmienkou 
prejednania žaloby je zaplatenie poplatku, ktorý je potrebné zaplati  do 10 dní odo d a podania 
žaloby. Poplatok sa ur uje a platí na základe Pravidiel o trovách konania. 

V konaní rozhodujú traja rozhodcovia. Žalobca môže už v žalobe ur i  rozhodcu a ak tak neurobil, 
vyzve predseda súdu ú astníkov konania, aby v ur enej lehote minimálne 15 dní od doru enia 
výzvy vybrali rozhodcu zo zoznamu rozhodcov, ktorý im zašle. Žalobca a žalovaný ur ia každý 
jedného rozhodcu. Ak sporové strany neustanovia rozhodcov v ur enej lehote alebo ich ur enie 
ponechajú na súde, rozhodne bezodkladne o ustanovení rozhodcov predsedníctvo súdu. 
Ustanovených rozhodcov vyzve predseda súdu, aby v ur enej lehote minimálne 30 dní od 
doru enia výzvy ustanovili predsedajúceho rozhodcu. Ak sa tak nestane, ustanoví ho predsedníctvo 
súdu. Rozhodca prijatie funkcie rozhodcu písomne potvrdzuje predsedovi súdu na jeho výzvu a tým 
preberá práva a povinnosti rozhodcu. Ú astníci konania sa môžu dohodnú  aj na inom rozhodcovi 
nezapísanom v zozname rozhodcov. Takáto osoba však musí sp a  všeobecné podmienky na zápis 
do zoznamu rozhodcov, o om rozhoduje predsedníctvo súdu. V takom prípade sú ú astníci 
povinní spolo ne a nerozdielne zaplati  osobitný poplatok na úhradu trov konania spojených 
s výkonom funkcie rozhodcu osobou, ktorá nie je zapísaná v zozname rozhodcov. Ak tak neurobia, 
predsedníctvo konanie uznesením zastaví. 

Po prijatí funkcie rozhodcu je rozhodca povinný oznámi  svoje prípadné pochybnosti o svojej 
nepredpojatosti (vzh adom na pomer k veci, ú astníkom alebo ich zástupcom). Ak sa sporové 
strany vopred preukázate ne nedojednali na inom postupe pri podávaní námietok proti rozhodcovi, 
je namietajúca sporová strana povinná v lehote 15 dní odo d a, ke  sa dozvedela o okolnostiach 
sved iacich o predpojatosti rozhodcu, zasla  námietku predsedníctvu súdu. Ak sa rozhodca funkcie 
nevzdá, rozhodne o námietke predsedníctvo súdu, proti ktorého rozhodnutiu o námietke proti 
rozhodcovi nie je prípustný opravný prostriedok.  

Rozhodcovský súd za ne a vedie konanie v zmysle zákona tak, aby sa skutkový stav zistil úplne, 
rýchlo a hospodárne a v spolupráci s ú astníkmi konania zabezpe í všetky podklady, písomnosti 
a iné dôkazy, aby sa úplne zistil skutkový stav veci. Rozhodcovský súd vykonáva iba dôkazy 
navrhnuté ú astníkmi konania, pri om môže ustanovi  znalca, ak rozhodnutie závisí od posúdenia 
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skuto ností, na ktoré treba odborné znalosti, aj na návrh ú astníka konania. Vykonané dôkazy 
hodnotí pod a svojej úvahy, každý dôkaz jednotlivo a všetky v ich vzájomnej súvislosti. 

Nesplnenie povinností ú astníka konania má za následok postup súdu pod a ust. § 30 zákona 
o rozhodcovskom konaní. Ak ú astník konania nepredloží listiny alebo iné dôkazné prostriedky 
v ur enej lehote, súd v konaní pokra uje a vydá rozhodnutie na základe dôkazov, ktoré mu boli 
predložené. 

O trovách, ktorými sú napr. hotové výdavky ú astníkov a ich zástupcov, trovy na vykonanie 
dôkazov, poplatky za konanie, administratívne náklady, odmena a hotové výdavky súdu, odmena 
znalca a tlmo níka rozhoduje súd.  

Rozhodcovský súd rozhoduje spôsobom ur eným zákonom o rozhodcovskom konaní. Doru ený 
rozhodcovský rozsudok má pre ú astníkov konania rovnaké ú inky ako právoplatný rozsudok 
všeobecného súdu. Vykonate ný rozhodcovský rozsudok a rozhodcovský zmier schválený 
rozhodcovským súdom je v zmysle ust. § 41 ods. 2 písm. d) zákona . 233/1995 Z.z. o súdnych 
exekútoroch a exeku nej innosti (Exeku ný poriadok) a o zmene a doplnení alších zákonov 
v znení neskorších predpisov exeku ným titulom. 

Je vylú ené preskúmavanie rozhodcovského rozsudku inými rozhodcami, ak sa ú astníci konania 
nedohodli v rozhodcovskej zmluve inak. Je vylú ené zrušenie rozhodcovského rozsudku súdom, ak 
sú dôvody, pre ktoré možno žiada  obnovu konania pod a osobitného zákona v zmysle ust. § 42 
v spojení s ust. § 40 ods. 1 písm. h) zákona o rozhodcovskom konaní. 

4. ZÁVER 
Rozhodcovské konanie je jednou z alternatív na zlepšenie stavu vymoženosti práv, povinností 
a oprávnených záujmov jednotlivých subjektov v tuzemských a medzinárodných 
obchodnoprávnych a ob ianskoprávnych sporoch.  

Existencia rozhodcovského súdu sa z h adiska jeho pôsobnosti potvrdila ako nevyhnutná 
a užito ná. Rozhodcovský súd svojimi rozhodnutiami prispieva k právnej stabilite a k rozširovaniu 
právneho vedomia v prostredí futbalového hnutia v Slovenskej republike. Konanie pred 
rozhodcovským súdom predstavuje realizáciu ústavného práva fyzických a právnických osôb na 
súdnu a inú právnu ochranu garantovanú v lánku 46 Ústavy Slovenskej republiky. 

Pri sú asnej aplikácii práva v prostredí SFZ vznikajú právne otázky, na zodpovedanie ktorých 
nenájdeme odpovede ani v platných právnych normách SFZ. Uvedené právne problémy sa 
bezprostredne dotýkajú aj postavenia, právomoci a konania pred rozhodcovským súdom SFZ. Je 
preto nevyhnutné zaobera  sa spôsobmi a formou ich právneho riešenia.  

V záujme stability právneho prostredia a predvídania rozhodovania jednotlivých orgánov SFZ, ako 
aj rozhodcovského súdu, za úvahu stojí myšlienka, aby rozhodcovský súd bol oprávnený (podobne 
ako CAS do 31. 12. 2011) podáva  na požiadanie orgánov SFZ stanoviská, ktoré môžu slúži  ako 
východisko pre alší postup orgánov SFZ.  
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ABSTRAKT: 
Špi ka dopingového adovca sa z asu na as vynorí z vlnobitia kulís a zákulisia športov a jej hrot má vždy iné 
meno. Raz sú to stimula né látky na podporu mozgovej innosti, inokedy anaboliká1 alebo rastový hormón2, 
v poslednom ase je to erytropoetín3. Látky, ktoré pomáhajú umelo, neprirodzene pre udský organizmus, 
zvyšova  psychickú i fyzickú výkonnos , spôsobujú nezvratné poškodenie srdcovo – cievneho aparátu 
a celkového zdravia, náhlu smr . Napriek tomu sú stále medzi športovcami – profesionálmi, ktorí so vstupom 
enormného objemu pe azí do sú aží poci ujú neuverite nú motiváciu, konzumenti „tichej plazivej smrti“. Ale aj 
športujúci amatéri, túžiaci po tom, aby „dobre vyzerali“ a podobali sa vysneným svalnatým idolom, neváhajú 
hlta  bez rozmyslu najrozli nejšie pilulky, ktoré im majú pomôc  dosiahnu  vytúžený vzh ad v o najkratšom 
ase. Najstrašnejšie na tom je to, že vek chlapcov a diev at snažiacich sa umelo pôsobi  na svoj organizmus je 
oraz nižší a nižší. Situácia pripomína drogový trh…  

ABSTRACT/SUMMARY:  
The top of the doping iceberg comes out of the sports backstage time to time and happens to have a different 
name at all times. Sometimes, it is a stimulant of brain activities, some other times it is anabolics, growth 
hormons or erythropeitin. These items administered with the aim to improve ones psychological or 
physiological capacity, are not natural to the body of human beings thus may cause sudden death. For this 
reason, professional sportspersons who are often motivated by the vision of large amounts of money invested 
into sports, decide to use such drugs. However, this also applies to those sportspersons who are not 
professionals but would like to look that way – in many cases they would like to have the body shape of their 
idols. The shocking fact is that the age of girls and boys who decide to use such drugs is lower and lower... The 
situation reminds us of the drug market...  

                                                            
1) Anaboliká (anabolické steroidy): chemicky pripravené analógy a deriváty hormónov, ktoré sa normálne tvoria v pohlavných 
bunkách. 
2) Rastový hormón (GH – growth hormone, somatropín): je polypeptid (bielkovina), ktorý je syntetizovaný, skladovaný 
a uvo ovaný do obehu bunkami predného laloku hypofýzy (mozgového podvesku). 
3) Erytropoetín: hormón produkovaný v obli kách, ktorý stimuluje (podnecuje) tvorbu ervených krviniek v kostnej dreni. 
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ÚVOD 
Športovanie predstavuje fenomenálnu aktivitu loveka. Prináša mu pocit uspokojenia 
i sebarealizácie a malo by prispieva  k upev ovaniu jeho zdravia. Vývoj v oblasti špi kového 
profesionálneho športu prináša zárove  neustálu snahu o zvyšovanie výkonnosti vo všetkých jeho 
odvetviach, dosahovanie rekordov a zárove  i rozširujúci sa po et pretekárov najvyššej výkonnosti. 
Núti tak ale zárove  h ada  aj nové spôsoby podpory ako cestu k vrcholným výkonom 
zracionalizova  a zefektívni . Od za iatku novodobej histórie športu patrí k týmto aktivitám okrem 
inovácií tréningových metód, regenerácie a štandardnej i nadštandardnej lekárskej starostlivosti aj 
farmakologické zasahovanie do tréningu i ovplyv ovanie vlastného pretekárskeho výkonu. 
Podporné prostriedky, i už povolené alebo nepovolené, v podobe lie iv a potravinových doplnkov, 
tak sprevádzajú šport „ruka v ruke“ od jeho sú ažných za iatkov. Neskôr sa stávajú zaujímavými 
pre ove a vä šie množstvo nesú ažne a rekrea ne športujúcich udí, amatérov, ktorí si chcú upravi  
postavu a získa  ve mi rýchlo lepšiu fyzickú aj psychickú výkonnos . Ide teda o zásadný a negatívny 
vplyv aj na neorganizovanú športovú innos  (organizovaná športová innos  je telesné cvi enie, 
duševné cvi enie alebo ich kombinácia, napomáhajúca udržiavaniu a rozvoju telesnej kondície 
a duševnej kondície, ktorou sa športovec v príslušnom športovom odvetví zú ast uje na príprave na 
športovú sú až alebo na športovej sú aži v rámci amatérskeho športu alebo profesionálneho športu, 
ktoré sú vykonávané pod a športových pravidiel vydávaných príslušným športovým zväzom). 

DOPING 
V snahe dosiahnu  o najlepší športový výkon sa pri organizovanom aj neorganizovanom 
športovaní rôznou mierou používajú tiež látky a metódy, ktoré protire ia kultúre športu aj 
princípom ochrany zdravia a klasifikujú sa ako doping. 

Doping je v príkrom rozpore s etikou športu a princípmi ochrany zdravia športujúceho. Smernica 
pre kontrolu a postih dopingu v športe4 definuje doping ako: 

a/ používanie látok patriacich do zakázaných farmakologických skupín akými sú: lie ivé 
prípravky obsahujúce anabolické látky, peptidické a glykoproteínové hormóny a ich 
analógy, beta-2agonistov, látky s antiestrogénnou aktivitou, diuretiká a iné maskovacie 
látky, stimulanciá, narkotické analgetiká, glukokortikosteroidy  
a – alebo 

b/ používanie rozli ných dopingových metód (rôzne typy transfúzií krvi, farmakologická, 
chemická a fyzikálna manipulácia). 

Užívanie preparátov, ktoré sú klasifikované ako dopingové látky, je exaktne ur ené na lie bu 
chorého pacienta a zárove  je podmienené indikáciou lekára – špecialistu. V lekár ach sa takýto 
preparát vydáva len na lekársky predpis a má svoje preskrip né obmedzenia. Môžeme teda 
klasifikova  športujúcich, ktorí si svoj výkon zvyšujú nedovoleným spôsobom pomocou 
dopingových preparátov, za chorých? V ur itom zmysle áno... 

Ke  prezident National Academy of Sports Medicine v Chicagu Bob Goldman položil v roku 2000 
americkým adeptom na olympijskú ú as  otázku: „Keby Vám bola ponúknutá nepovolená látka 
zaru ujúca, že zví azíte a nebudete prichytený a usved ený, užil by ste ju?“ Zo 198 opýtaných 195 
odpovedalo ÁNO! A o viac – na ove a „silnejšiu“ otázku: „Užívali vy ste zakázanú látku, ktorá by 

                                                            
4) Dohovor proti dopingu Rady Európy (T-DO) – Svetový antidopingový kódex. Antidopingový výbor SR 2012. Ur ené pre 
internú potrebu. 



58

WWW.UCPS.SKPAVEL MALOVIČ, PETER SEPEŠI

 

 

 

Vám zaru ila, že nasledujúcich pä  rokov budete ví azi  v každých pretekoch, napriek tomu, že Vás 
tá látka neskôr zabije?“, odpovedala viac ako polovica opýtaných tiež ÁNO...5 

Športovci môžu užíva  nepovolené podporné preparáty len v prípade ich ordinácie lekárom – 
špecialistom, samozrejme však pokia  majú tzv. terapeutickú výnimku (TUE) – povolenie športova  
a zárove  užíva  tento liek. Svetová antidopingová agentúra (WADA) za týmto ú elom vytvorila 
Medzinárodnú normu na ude ovanie terapeutických výnimiek a národné antidopingové organizácie 
(NADO) aj medzinárodné športové federácie (ISF) majú vytvorené postupy a mechanizmy pre ich 
ude ovanie. Výnimky sa zvy ajne týkajú rozli ných akútnych situácií (1. pomoc, diagnostické 
metódy) ako aj rôznych chronických ochorení (diabetes, rôzne typy alergií, astma). Pokia  
športovec požiada o TUE na Slovensku, môže mu ju udeli  alebo zamietnu  Antidopingový výbor 
SR, ktorý má za týmto ú elom vytvorenú Komisiu pre terapeutické výnimky (TUEC), pozostávajúcu 
s nezávislých odborníkov. Tá posúdi lie bu zakázanou látkou alebo metódou pod a príslušných 
podkladov a vystaví Certifikát o súhlase (alebo nesúhlase) s ich užívaním4. Napriek Hippokratovej 
prísahe a jednozna ným direktívam aj etickým princípom sa nájdu príslušníci lekárskeho stavu, 
ktorí z rôznych dôvodov a prí in spolupracujú na zdravotnej deštrukcii športujúcich jedincov 
podávaním preparátov, ktoré sa nachádzajú na listine zakázaných podporných prostriedkov, 
prípadne pomáhajú doty ným v experimentovaní s inými látkami za ú elom nedovoleného 
a zdravie ohrozujúceho zvyšovania výkonnosti.  

Najfrekventovanejšími látkami, ktoré sa používajú na nepovolené zlepšovanie výkonnosti 
športujúcich a významným spôsobom alterujú srdcovo – cievny systém, sú ur ite anabolické 
steroidy6 a erytropoetín v rôznych kombináciách s amfetamínmi7, afrodiziakami8 a hormónmi. 
Problematickými konzumentmi takýchto preparátov nie sú ani tak registrovaní športovci, ale skôr 
návštevníci rôznych typov posil ovní a zákazníci internetových lekární všetkých vekových skupín – 
už od 12-ro ných (!), kde prebieha nedovolené podnikanie s liekmi a nelegálna distribúcia 
zakázaných podporných prostriedkov, ktorá patrí medzi vrcholovú ekonomickú aktivitu ierneho 
trhu.. Ide o mimoriadne rizikovú „šedú zónu dopingu“, takmer bez šancí na kontrolu a postih. 
Anaboliká a iné prostriedky s anabolickým ú inkom významne negatívne pôsobia najmä na 
srdcovo-cievny systém.  

TRESTNO – PRÁVNA ZODPOVEDNOS  
Uvedené okolnosti a alšie fakty z praxe viedli zákonodarcu poskytnú  trestnoprávnu ochranu pred 
závažnými škodlivými následkami spojenými s ich podávaním na iné ako lie ebné ú ely, prijatím 
Trestného zákona íslo 300/2005 Z. z. ú inného od 1. januára 2006. Ochranu zdravého telesného, 
duševného a mravného rozvoja osôb mladších ako osemnás  rokov pred ich ohrozením podávaním 
anabolických látok na iný ako lie ebný ú el poskytuje ustanovenie § 176 ods. 1 spomínaného 
Trestného zákona: Zdravie osôb starších ako osemnás  rokov a morálne, etické a výchovné princípy 
športu (duch športu) pred ich ohrozením vyplývajúcim z neoprávneného podávania anabolických 
látok chráni ustanovenie § 176 ods. 2.  

                                                            
5) Jaroslav Malchárek a kolektív: Sila osobnosti alebo ako neprehra  sám so sebou. Ob ianske združenie Športom proti drogám 
2009, 2.vyd., 134 – 139. ISBN: 97-8809-70100-3-4. 
6) Anaboliká (anabolické steroidy): chemicky pripravené analógy a deriváty hormónov, ktoré sa normálne tvoria v pohlavných 
bunkách. 
7) Amfetamíny: lieky patriace medzi psychofarmaká, ktoré sa pre svoje silné excita né (povzbudzujúce) ú inky na centrálnu 
nervovú sústavu ozna ujú ako psychostimulanciá (podnecujúce psychickú innos ). 
8) Afrodiziakum: látka, ktorá povzbudzuje pohlavný pud, potenciu a výkonnos , podporuje sexuálny apetít. 
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Páchate om môže by  fyzická osoba (odlišná od osoby, ktorej sa anabolické látky podávajú), ktorá 
v ase inu dov šila 14 rokov (t. z. odo d a nasledujúceho po dni štrnástich narodenín) a bola 
prí etná (dokázala rozpozna  protiprávnos  inu a ovláda  svoje konanie). Spravidla pôjde o osoby 
zú ast ujúce sa na telovýchove a športe – športovci medzi sebou, pomocný personál športovca 
(lekári a nemocni ný spolupracujúci personál, tréneri, manažéri, agenti, lenovia štábu), rodi ia 
alebo osoby nelegálne obchodujúce s anabolickými látkami.  

Pod a slovenského právneho poriadku prichádza do úvahy trestnoprávny postih spravidla iba za 
konanie osoby, ktorá podala anabolické látky konzumentovi (osobe do 18 rokov alebo 
športovcovi). Aj prípadná okolnos , že anabolické látky boli osobe podávané s jej súhlasom alebo 
vedomím, je z h adiska posudzovania viny páchate a bezvýznamná. Podanie je akýko vek spôsob 
poskytnutia anabolických látok osobe, napr. predaj, darovanie, výmena a podobne.  

Ak by bolo preukázané, že v prí innej súvislosti s podaním anabolických látok alebo iných 
dopingových látok došlo k ujme na zdraví alebo k smrti konzumenta/športovca, v takom prípade by 
prichádzalo do úvahy vyvodenie trestnej zodpovednosti aj za nedbanlivostné ublíženie na zdraví, 
(pri spôsobení ažkej ujmy na zdraví pod a § 157 ods. 1, ods. 2 písm. a), resp. pri spôsobení ujmy na 
zdraví pod a § 158 Tr. zákona) alebo aj za nedbanlivostné usmrtenie pod a § 149 ods. 1, ods. 2 
písm. a) Tr. zákona. Pri lekároch maséroch a iných odborne erudovaných osobách by bolo podanie 
anabolických látok posudzované ako závažnejší spôsob konania spo ívajúci v porušení dôležitej 
zákonnej povinnosti vyplývajúcej z ich zamestnania, postavenia, prípadne ich funkcie. 

V tej súvislosti považujeme za potrebné uvies , že na rozdiel napr. od eskej právnej úpravy (vi . 
§ 288 ods. 1 Trestného zákonníka R) na Slovensku nie je trestné, ke  niekto “vyrobí, prechováva, 
dovezie, vyvezie, prevezie, ponúka, predá alebo inému poskytne anabolickú látku v akomko vek 
množstve”, o je medzi osobami, ktoré sa touto innos ou zaoberajú, dobre známe a aj sa to 
využíva. Výnimkou sú prípady, ak by bola anabolická látka zárove  aj omamnou alebo 
psychotropnou látkou (drogou). V takom prípade by bolo možné za uvedené konania vyvodi  
trestnú zodpovednos  a to za trestný in nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, 
jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi pod a § 172 ods. 1 Tr. zákona. 

Z uvedeného vyplýva, že vo vä šine prípadov užívania anabolických látok bude trestné iba podanie 
anabolickej látky inej osobe a to tiež iba za splnenia predpokladu, že v osobe konzumenta ide 
o osobu mladšiu ako osemnás  rokov (§ 176 ods. 1 Tr. zákona) alebo o športovca (§ 176 ods. 2 
Tr. zákona).  

V prípade, ak sa bude jedna  o podanie anabolickej látky, ktorá je zárove  aj návykovou látkou, 
podávanie takejto látky môže by  posúdené aj ako trestný in šírenia toxikománie pod a § 174 
Tr. zákona, ktorý je trestný pri spáchaní vo vz ahu ku akejko vek osobe, t. j. nie iba vo vz ahu 
k osobám do 18 rokov alebo športovcom. 

Samotná konzumácia anabolickej látky športovcom trestnoprávne nie je postihnute ná s výnimkou 
prípadov, ak by bolo preukázané, že športovec užíval anabolické látky s priamym úmyslom získa  
finan nú odmenu za ví azstvo v sú aži. V takom prípade by bolo možné vyvodi  trestnú 
zodpovednos  aj vo i športovcovi/konzumentovi a to za trestný in podvodu pod a § 221 
Tr. zákona, prípadne aj za trestný in poškodzovania cudzích práv pod a § 375 Tr. zákona 
(poškodenie dobrého mena sú aže, obchodnej zna ky sponzora a pod.). Športovci, ktorí sa 
zú ast ujú sú aží, sú za preukázanie konzumácie zakázaných látok (dopingu) vrátane anabolík 
postihovaný prísnymi disciplinárnymi sankciami (vi  § 19 ods. 3; § 21 až § 23 zákona . 300/2008 
Z.z.).  
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DOPING A SRDCOVO – CIEVNY SYSTÉM 
Vä šina užívaných dopingových látok zvyšuje dráždivos  centrálneho nervového systému tým, že 
stimulujú uvo ovanie neurotransmiterov najmä však norepinefrínu9 na nervových zakon eniach. 
Odstra ujú tak pocity fyziologickej únavy, a preto môže dôjs  ove a skôr k stavu pre aženia 
a nadmerného vy erpania alebo náhlej smrti v dôsledku akútneho zlyhania nadobli iek alebo 
srdca. Známkami toxicity sú nepokoj, tremor10, zmätenos , anorexia, halucinácie, úzkostné stavy, 
suicidiálne sklony. Chronické užívanie dopingových látok, i už jednotlivo alebo v rôznych 
kombináciách, nezriedka vedie k ireverzibilnej hypertrofii11 srdca s poškodením myokardu12, 
k nekrotizujúcemu zápalu ciev a malígnym arytmiám13,14. Užívanie dopingových látok vedie asto aj 
k drogovej závislosti a toxikománii5.  

Za anaboliká a iné prostriedky s anabolickým ú inkom sa považujú anabolické androgénne steroidy 
a stimulátory15 ich sekrécie16, rastový hormón a stimulátory jeho sekrécie a rastové faktory 
s anabolickým ú inkom17, erytropoetíny, inzulíny18 a beta – 2 sympatikomimetiká19 s anabolickým 
ú inkom. V každom prípade sa však charakter látky posudzuje individuálne a rozhodujúca je 
chemická štruktúra a biologické ú inky látky.  

Anabolické preparáty športovci zneužívajú najmä za ú elom zvyšovania objemu svalovej hmoty, 
zvyšovania sily, za aženia a intenzity tréningu, zlepšenia športového výkonu a zrýchlenia 
zotavovania po tréningu. S užívaním anabolických látok po dlhšiu dobu a vo vä ších dávkach je 
ur ite spojené vysoké riziko poškodenia zdravia športovca. Ide predovšetkým o možné poškodenie 
srdca a srdcovo-cievne choroby, poškodenie obli iek a pe ene, nádorové ochorenia, psychiatrické 
problémy (tzv. anabolické šialenstvo alebo steroidová agresia20), poškodenie rozmnožovacích 
orgánov, závažné narušenia rovnováhy hormonálneho systému, zakrpatenie, viriliza né zmeny21 
a pod. Anaboliká sú zárove  nosite mi všetkých atribútov drog – vplývajú na centrálnu nervovú 
sústavu a tým i na správanie loveka. S ich konzumáciou je spojený vývoj závislosti a zvyšovania 
tolerancie, spôsobujú abstinen ný syndróm, pri om osobitne v prípade mladých, dospievajúcich 
udí, môže ich užívanie slúži  ako vstupné štádium pre užívanie drog. 

Srdce športujúceho je vulnerabilný terén, ktorý má množstvo špecifík a vždy nemusí predstavova  
humánne erpadlo adaptované na príslušnú fyzickú zá až. Mnohé športové disciplíny s prevažne 
technickými a krátkodobými výkonmi nevedú k predpokladanej adaptácii srdca. „U ebnicovú“ 
predstavu tak sp a jedinec za ažovaný pravidelne vyšším objemom a intenzitou vytrvalostnej 
fyzickej práce. V praxi aj písomníctve sa stretávame s rôznymi kompromisnými, na druhej strane 
ale nie úplne jednozna nými názormi. Mnoho klinických nálezov u trénovaných vytrvalcov 

                                                            
9) Norepinefrín: hormón nadobli kovej drene. 
10) Tremor: tras, trasenie. 
11) Ireverzibilná hypertrofia: nezvratné zvä šenie. 
12) Myokard: srdcový sval. 
13) Pavel Handzo a kolektív: Telovýchovné lekárstvo, Osveta/Avicenum 1988, 2.vyd., 126-128. 
14) Malígna arytmia: zhubná porucha rytmu. 
15) Stimulátory: povzbudzova e. 
16) Sekrécia: vylu ovanie. 
17) Anabolický ú inok: zvyšovanie objemu (svalu). 
18) Inzulín: hormón podžalúdkovej ž azy (pankreasu), ktorý reguluje hladinu cukru v krvi. 
19) Beta – 2 sympatikomimetiká: lieky na zlepšenie dýchania. 
20) Anabolické šialenstvo, steroidová agresia: poruchy psychických funkcií a zmeny chovania smerom k úto nosti a zvýšenej 
podráždenosti vplyvom užívania anabolík (roid rage). 
21) Viriliza né zmeny: zvýraz ovanie mužských pohlavných znakov a telesnej stavby. 
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pripomína zistenia typické pre organické ochorenie a niekedy by mohlo by  nebezpe né ozna ova  
ich ako „fyziologické“ zvä šenie srdca, resp. jeho adaptáciu. Je nutné myslie  vždy aj na niektoré 
vážne srdcové ochorenie (ischemická choroba srdca22, kardiomyopatia23), ktoré by mohlo vies  
v súvislosti s extrémnou pohybovou aktivitou k ažkému poškodeniu zdravia a náhlej smrti. Inokedy 
sa stretávame s názormi, že intenzívny fyzický tréning v extrémnych klimatických podmienkach 
môže podporova  vývoj hypertrofickej kardiomyopatie a vyprovokova  malígne poruchy rytmu, 
vedúce aj k náhlej smrti.24 

Používanie anabolických steroidov vedie k nekontrolovate nej hypertrofii25 srdcového svalu 
a zvýšeniu krvného tlaku. Pravdepodobné je aj zníženie hladiny vysokodenzitného cholesterolu 
a vznik sekundárnej hyperlipoproteinémie26. astejšie úmrtia na zlyhanie srdca u športujúcich 
užívajúcich anaboliká sú vysvet ované aterogénnym27 a trombolytickým28 efektom alebo modelom 
cievneho spazmu29. Užívanie anabolických steroidov v kombinácii s ve kou fyzickou zá ažou 
jednozna ne zvyšuje pravdepodobnos  vzniku zlyhania srdca. Konzumácia anabolík má za následok 
hypertrofiu myokardu, ale s postupujúcou hypertrofiou nedochádza k adekvátnemu zvýšeniu 
kapilarizácie tkanív, a tak pri ve kých nárokoch na srdcový sval dochádza v priebehu zá aže vysokej 
intenzity k nedostato nému zásobeniu myokardu kyslíkom, o môže vies  až k srdcovému zlyhaniu. 
Príjem anabolických steroidov môže vies  aj ku vzniku sekundárnej hypertenzie30, a to ve mi asto 
u dospievajúcich – 15 až 18-ro ných, u ktorých simuluje juvenilnú hypertenziu.31 

„Populárne“ je aj pomerne rozsiahle zneužívanie stimulancií – neraz v podobe konzumácie vo ne 
predajných liekov, naj astejšie na zlepšovanie výkonnosti v športoch, kde je potrebné zvýši  
toleranciu vo i anaeróbnej zá aži. Nezriedka sa kombinujú s anabolickými steroidmi za ú elom 
zvyšovania agresivity. U športovca tak asto vzniká závislos , ktorá ho núti neustále zvyšova  dávky. 
V priebehu zá aže vysokej intenzity, asto kombinovanej s nepriaznivými klimatickými 
podmienkami a dehydratáciou, sa objavuje rigídna hypertenzia a malígne poruchy rytmu 
s následnou náhlou smr ou32.  

Vo vytrvalostných športoch (cyklistika, beh na lyžiach, biatlon) sa pomerne asto vyskytuje užívanie 
erytropoetínu. Napriek sofistikovanému prístupu podporných tímov športovcov, ktoré sa snažia 
znižova  riziká nadmerného príjmu tohto hormónu, sa stáva, že konzument trpí celou škálou 
ved ajších príznakov („flue like“ – bolesti k bov a svalov, závrate, únava) s fatálnymi následkami 
v podobe zlyhania srdca, predznamenaného rezistentnou hypertenziou33, poruchami 
mikrocirkulácie, zvyšovaním viskozity34 krvi a vznikom trombóz35 s možnos ou následnej 
embolizácie30,36.  

                                                            
22) Ischemická choroba srdca: ochorenie srdca spôsobenie nedostato ným prekrvením jeho svaloviny. 
23) Kardiomyopatia: chorobné zvä šenie srdcového svalu. 
24) Zden k Placheta: „Sportovní srdce“ – desadaptace, maladaptace? Med Sport Boh Slov 1993. 
25) Hypertrofia: zvä šenie. 
26) Hyperlipoproteinémia: vysoká hladina tukových látok v krvi. 
27) Aterogénny: vyvolávajúci kôrnatenie ciev. 
28) Trombolytický: rozpúš ajúci krvné zrazeniny. 
29) Spazmus: stiahnutie, k . 
30) Miloš Štejfa a spolupracovníci: Kardiologie. Avicenum/Grada Publishing 1995. 431- 433. ISBN: 80-7169-110-01: 6 – 8. 
31) Pavel Jurák: Vedlejší ú inky dopingu. Med Sport Boh Slov 2002; 11 (2): 83-85. 
32) Jan Hnízdil a spolupracovníci: Doping aneb zákulisí vrcholového sportu. Grada Publishing 2000, 17 – 20. ISBN: 80–7169–776-
1. 
33) Rezistentná hypertenzia: vysoký krvný tlak odolávajúci vplyvu lie iv. 
34) Viskozita: väzkos , vlastnos  krvi prejavujúca sa trením. 
35) Trombóza: tvorba krvných zrazenín. 
36) Embolizácia: uvo nené krvné zrazeniny zanášané krvou mimo miesto svojho vzniku (napríklad do p úc alebo do mozgu). 
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V sú asnosti stúpla ob uba užívania rastového hormónu, ktorý okrem akromegálie37 a zníženia 
glukózovej tolerancie38, spôsobuje zvyšovanie krvného tlaku31. 

PREVENTÍVNE PREHLIADKY ŠPORTUJÚCICH  
Kontrola aktuálneho stavu srdca a jeho výkonnosti prebieha u športovcov rozli ným a asto 
nedostato ným spôsobom, prípadne sa nevykonáva vôbec. V prípade organizovaného športu 
prehliadky závisia od direktív sú ažných poriadkov jednotlivých športových zväzov a pokia  ide 
o neorganizovaný šport? Kontroly srdcovo – cievneho aparátu spadajú výlu ne do kompetencií 
toho ktorého športujúceho, a závisia od jeho finan ných možností. Tu nastáva etický a najmä 
ekonomický problém. Na pracoviskách odboru telovýchovné lekárstvo, kde by sa prehliadky 
registrovaných aj neregistrovaných športovcov mali vykonáva , predstavuje tento súbor výkonov 
nezanedbate nú finan nú iastku. Ide však o špecifické zá ažové vyšetrenie, ktoré predstaví 
vyšetrovanému (a asto aj jeho trénerovi, i lekárovi) skuto ne aktuálny stav organizmu, resp. jeho 
konanie a chovanie pod vplyvom fyzického stresu. V prípade nevyhnutnosti dochádza ku 
konzultácii s kardiológom, endokrinológom, ortopédom, neurológom alebo alšími špecialistami. 
Nedostato ne finan ne saturovaní jedinci asto prehliadky zanedbávajú, prípadne sa uspokoja 
s návštevou praktického lekára, kde nezriedka dochádza iba k formálnemu vyšetreniu, ktoré 
k problému/riziku následkov fyzickej zá aže ve a nenapovie. A navyše – ve mi asto ani skúsený 
klinik, ktorý nemá vedomos  o chápadlách dopingu mimo organizovaný šport, nepracuje dôkladne 
s anamnézou39 možného užívania zakázaných podporných prostriedkov. Problém je 
pravdepodobne v neinformovanosti a nedostato nej osvete vinou nie príliš aktívnej publika nej 
innosti telovýchovných lekárov so skúsenos ami v dopingovej problematike neorganizovaného 

športu.  

ZÁVER 
Odpovede na otázku, i sa dajú v ahkej atletike, kulturistike a v alších „merate ných i 
nemerate ných“ športoch zlepšova  výkony bez nepovolených podporných prostriedkov, teda 
dopingových látok, nie sú ale také jednozna né. Mnohí farmakologickí špecialisti, tréningoví 
experti a lekári tvrdia, že bez dopingu sa už špi kové výkony na úrovni svetových rekordov 
jednoducho poda  nedajú. Doping je však „priama cesta do pekla“ a následky jeho užívania sú 
invalidizujúce až smrte né. A navyše – najmladšia generácia h adá medzi športovcami asto svoje 
vzory a keby sa nimi mali sta  nejaké nadopované monštrá, nebolo by to asi to pravé. 

Doping v športe nie je len vážnym porušením športových pravidiel, ale asto krát priamo ohrozuje 
alebo porušuje záujmy chránené normami trestného práva. Slovenský trestný zákon síce 
neobsahuje ustanovenia upravujúce špeciálne skutkové podstaty takzvaných športových trestných 
inov, ale napriek tomu by bolo možné na spolo ensky najzávažnejšie formy a prejavy konaní 

súvisiacich s používaním dopingu v športe aplikova  viaceré z platných skutkových podstát 
trestných inov. 

Boj proti dopingu vyžaduje aktívnu pomoc všetkých, ktorým záleží na budúcnosti športu a zdraví 
športujúcich. Etické, morálne a výchovné princípy, s ktorými je používanie dopingu v ostrom 
rozpore, sú hodnotami, za ktoré sa oplatí bojova . 

                                                            
37) Akromegália: choroba zavinená poruchou innosti hypofýzy prejavujúca sa nadmerným rastom „koncových“ astí tela 
(prsty kon atín, kon atiny, uši, nos, brada, pery). 
38) Glukózová tolerancia: predchorobie cukrovky, zvyšovanie hladiny cukrov nad hornú hranicu normy. 
39) Anamnéza: zistenie stavu, podmienok pred ochorením kladením otázok 
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Šport by mal hra  dôležitú úlohu pri ochrane zdravia, a preto je potrebné informova  a poukazova  
na nebezpe né škodlivé a ved ajšie ú inky zakázaných podporných prostriedkov pre zdravie. 
Obmedzenie a kone né vylú enie dopingu zo športu je náro ný cie , ktorý možno dosiahnu  len 
uplat ovaním všetkých vhodných opatrení, vrátane využitia prostriedkov trestného práva. 
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ABSTRAKT: 
Predkladaný príspevok prináša zhrnutie nosných myšlienok pre rozvoj športu na území SR v sú asnosti. 

ABSTRACT/SUMMARY:  
The presented article brings summary of basic thoughts for development of sport in Slovakia in present time. 
 

BUDE NOVÝ ZÁKON O ŠPORTE Ú INNÝ OD 1.1.2014? 
Národný program rozvoja športu v rokoch 2001-2010 ako základný strategický dokument štátnej 
politiky v oblasti športu v SR bol k 31.12.2010 minulos ou. Skoro 2 roky SR nemala základný 
strategický dokument štátnej politiky v oblasti športu.  

Vláda SR na svojom zasadnutí d a 19.12.2012 prerokovala ako v poradí 25. bod programu materiál 
s názvom „Koncepcia štátnej politiky v oblasti športu- Slovenský šport 2020“, ktorý schválila 
uznesením íslo 726/2012. Pod a tohto uznesenia Vláda SR zaviazala ministra školstva vypracova  
nový zákon o športe s ú innos ou od 1.1.2014. 

Na základe dlhodobej komunikácie medzi MŠVVaŠ SR a SFZ, ktorý ponúkol MŠVVaŠ SR partnerskú 
spoluprácu v svojich štruktúrach združených odborníkov pri zlepšovaní stavu športu v SR, bol SFZ 
oslovený, aby zo svojho poh adu pomenoval sú asný stav a navrhol základnú architektúru novej 
právnej úpravy.  

Tento príspevok obsahuje základné myšlienky, ktoré pracovná skupina SFZ zložená z viacerých 
popredných slovenských predstavite ov pre oblas  športu a práva a vytvorená pre tento ú el, 
bezodplatne spracovala a poskytla MŠVVaŠ SR pre ich alšie rozvíjanie.  

Cie om jeho publikovania je poskytnú  ich bezodplatne obyvate om SR a vyvola  k téme verejnú 
odbornú diskusiu.  

ÚVOD 
Na za iatku úvah o zámere nového zákona o športe je potrebné zobra  v úvahu aktuálny stav 
vz ahov štát- spolo nos ´- športové hnutie v Slovenskej republike vzh adom aj na roky 1989, 1993 
i lenstvo SR v Európskej únii od roku 2004. Vzh adom na tieto fakty, sú asný stav športu a stavu 

právneho vedomia nielen v oblasti športového hnutia sa predbežne priklá ame k modelu 
interven nému, vrátane podrobnejšej právnej regulácie športu. Zárove  by právne normy v zákone 
o športe mohli by  do istej miery teleologické, teda obdobne ako v prípade európskych smerníc by 
mali formulova  ciele, ktoré majú športové subjekty nap a  a dosahova . Samotný spôsob 
dosiahnutia cie a by sa však ponechal na autonómiu a špecifickos  športového hnutia. 

Základnou myšlienkou bude nastavi  právnu reguláciu športu tak, aby umožnila rozvíja  autonómiu 
a špecifiká jednotlivých druhov športu/športových odvetví/športových disciplín a pripustila 
možnos  zoh ad ova  v regulácií nadnárodnú autonómnu úpravu športových federácií. Zákonná 
úprava tak bude na jednej strane obligatórne zaru ova  naplnenie princípov demokracie, 
spravodlivosti a legálnosti v autonómnom športovom hnutí, a na druhej strane bude upravova  
niektoré oblasti podporne – pre prípad, že športové hnutie si tieto otázky neupraví vlastnými 
internými predpismi. Je potrebné minimalizova  možnos  konfliktu športového práva a pravidiel 
autonómneho športového hnutia za predpokladu, že športové hnutie a jeho pravidlá rešpektujú 
vyššie uvedené princípy. 
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Športový normatívny systém v celosti predstavujú: 
1. právo aplikované na šport, 
2. športové interné normy, ktoré sa alej lenia na: 

1. pravidlá hry (lex ludica) a 
2. športové pravidlá (lex sportiva), a to: 

1. národné a 
2. globálne. 

Sú asnú právnu úpravu v športe v SR okrem všeobecného práva aplikovaného na šport možno 
charakterizova  i existenciou právnych predpisov rôznej právnej sily tvoriacich tzv. špeciálnu 
športovú legislatívu. 

Základné právne predpisy tvoriace tzv. špeciálnu športovú legislatívu v SR predstavujú najmä: 
1. zákon . 288/1997 Z.z. o telesnej kultúre, 
2. zákon . 300/2008 Z.z. o organizácii a podpore športu, 
3. zákon . 226/1994 Z.z. o používaní a ochrane olympijskej symboliky a Slovenskom 

olympijskom výbore, 
4. zákon . 479/2008 Z.z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových 

podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
5. vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR . 525/2007 Z.z. zo 16.8.2007 o podrobnostiach 

o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia, 
6. vyhláška Ministerstva školstva SR . 444/2008 o akredita nej komisii pre oblas  telesnej 

kultúry a o Jednotnom vzdelávacom systéme odborníkov v športe Slovenskej republiky, 
7. vyhláška Ministerstva školstva SR . 542/2008 Z.z. z 25.1.2008 o postupe pri vykonávaní 

dopingovej kontroly a nakladaní s odobratými biologickými vzorkami športovca, 
8. vyhláška Ministerstva vnútra SR . 332/2009 Z.z. o podrobnostiach o kamerovom 

zabezpe ovacom systéme. 

Ambíciou pri tvorbe zákona o športe je vytvori  z týchto predpisov o možno najkomplexnejšiu 
úpravu športovej innosti v jednom zákone, resp. kódexe, a teda odstráni  sú asnú roztrieštenos  
a nepreh adnos  právnej úpravy, ktorá s ažuje orientáciu adresátov týchto noriem. 

Okrem špeciálnej športovej legislatívy sa na šport vz ahujú aj alšie všeobecné právne predpisy, 
v ktorých postavenie športových organizácií a športovej innosti predstavuje ved ajší predmet 
úpravy, napr. priestupkový zákon . 372/1990 Zb., ktorý vo vz ahu k športu nepovažuje za 
priestupok proti verejnému poriadku nosenie chladných zbraní na verejnosti, pokia  sú ur ené na 
športovú innos  (§ 47 ods. 1 písm. h), zákon . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, 
živnostenský zákon . 455/1991 Zb., ktorý upravuje viaceré živnosti úzko spojené so športovou 
innos ou a zákon . 171/2005 Zb. o hazardných hrách at . 

Poslednú kategóriu právnych predpisov s významom pre šport predstavujú ostatné všeobecné 
právne predpisy, v ktorých sa pojem šport ani telovýchova vôbec nemusí vyskytova , a napriek 
tomu ide o predpisy, ktorých adresátmi sú aj subjekty športového hnutia. Nie sú však adresátmi 
z titulu svojej športovej innosti, ale z titulu, že spadajú do všeobecne vymedzenej osobnej a vecnej 
pôsobnosti týchto zákonov. Ide napríklad o Ústavu SR, Ob iansky zákonník, Obchodný zákonník, 
Zákonník práce i Trestný zákon a i. 

Zámerom pripravovaného zákona o športe je vy lenenie podstatných zmienok o športe z týchto 
predpisov do pripravovaného športového kódexu, resp. koncipovanie športového kódexu ako lex 
generalis, teda všeobecný zákon, ktorý bude rámcovo upravova  otázky, ktorých podrobnú úpravu 
odkáže na osobitné predpisy.  
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Z h adiska obsahu zákona zámer predpokladá využitie doterajších legislatívnych (vecných) zámerov 
a vypracovaných paragrafových znení, ktoré budú konfrontované s vývojom a aktuálnym stavom 
slovenského právneho poriadku, so zahrani nou právnou úpravou, odbornou literatúrou 
a aktuálnymi trendmi v oblasti regulácie športu na úrovni medzinárodnej a osobitne európskej. 
Zoznam relevantných prame ov a literatúry tvorí prílohu zámeru. 
Predmet a obsah nového zákona o športe možno vymedzi  pozitívne a negatívne. 

A. POZITÍVNE VYMEDZENIE 
- o by malo by  predmetom zákona, sa bude koncentrova  okolo nasledujúcich okruhov: 

1. VYMEDZENIE POJMOV 

V prvom rade je zámerom precízne definova  pojmy pohybová aktivita, šport (individuálny/ 
kolektívny šport, amatérsky/ profesionálny šport, vrcholový/ výkonnostný/ rekrea ný šport), alej 
telesná výchova resp. telesná a športová výchova, telesná kultúra, národný športový zväz, 
športovec, športové podujatie a i. 
Vychádza  sa bude z aktuálnej terminológie vied o športe v spolupráci s akademickými 
pracoviskami a odborníkmi v tejto oblasti, resp. terminológie používanej v právnych vedách 
a legislatívno-právnej praxi s cie om predís  konštruovaniu umelých legislatívnych pojmov. 

2. ŠPORT AKO PREDMET VEREJNÉHO ZÁUJMU 

Primárnym verejným záujmom vo vlastnej oblasti športu by pod a pripravovaného zákona o športe 
malo by  zoh adnenie medzinárodných záväzkov SR, ale aj európskej politiky vo vz ahu k športu, 
ktorá je vyjadrená v l. 165 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Ide najmä o cie  rozšírenia 
pohybovej aktivity ako dennej sú asti života medzi o najvä šie množstvo ob anov SR z dôvodov 
starnutia populácie, neskoršieho veku odchodu do dôchodku, nutnosti pracova  i vo vyššom veku 
a neustále rastúcich nákladov na zdravotnú starostlivos  a sociálne zabezpe enie.  
Najsilnejší verejný záujem je bežne v práve spájaný v prvom rade s oblas ou tzv. verejného práva, 
ktorej dominuje právne odvetvie trestného práva, ktoré má chráni  také základné hodnoty ako 
napr. udský život, zdravie i majetok. Významnou témou zákona o športe z tohto poh adu je ur ite 
problematika násilia a neviazanosti divákov na športových podujatiach pre finan nú i personálnu 
nákladnos  opatrení zabezpe ujúcich verejný záujem v tejto oblasti z poh adu silových zložiek štátu 
a obce. Neopomenute nými sú tiež trestnoprávny rozmer dopingu, match fixingu, resp. 
zodpovednosti za športové úrazy. 
V oblasti verejného záujmu v športe v správnom práve pod a pripravovaného zákona o športe by 
mal by  predovšetkým spreh adnený systém subjektov verejnej správy v športe, ktoré cez rozpo et 
verejnej správy (spolu)financujú nielen telesnú výchovu, telesnú a športovú výchovu a pohybové 
aktivity v školách a školských zariadeniach, ale cez zmluvy o poskytnutí dotácií i innos  športového 
hnutia- najmä národných športových zväzov, budovanie športovej infraštruktúry nielen národného 
významu, organizáciu a podporu štátnej reprezentácie v športe, starostlivos  štátu o športovo-
talentovanú mládež, i boj proti dopingu – i z poh adu medzinárodnoprávnych záväzkov štátu. 
Z poh adu verejného záujmu v športe v oblasti ústavného práva pod a pripravovaného zákona 
o športe by mala dominova  problematika rozhodovania sporov pri vykonávaní športovej innosti 
vo vz ahu k právu na súdnu ochranu a spravodlivý proces cez zákonom zriadený Športový 
rozhodcovský súd rozhodujúci spory najmä v rámci športovej obce. 
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Z poh adu verejného záujmu v športe v oblasti finan ného a da ového práva by sa mal napr. 
stanovi  možný okruh poberate ov dotácií a výpo et ú elov, na ktorý môžu by  poskytnuté/použité 
dotácie z rozpo tu verejnej správy, vrátane postupu pri rozhodovaní o ich pridelení, i pri 
vyú tovaní. Mechanizmus tzv. 2(3)% z daní, definovanie podnikania v športe a da ový režim najmä 
atypických príjmov/výdavkov (sponzoring, prestupy at .) by mal by  naviazaný na právnu úpravu 
dobrovo níctva a tzv. verejnoprospešné organizácie a lenské organizácie v oblasti športu. 

alším problémom z poh adu verejného záujmu v športe pod a pripravovaného zákona o športe by 
mali by  zmluvné vz ahy v športe a najmä právne postavenie – status reprezentantov 
(profesionálnych športovcov) vzh adom na systém zdravotného a sociálneho zabezpe enia 
a špecifickos  nimi uzatvorenej zmluvy s štátom/športovým klubom, v mene ktorého sú ažia, už len 
vzh adom na vz ah tejto zmluvy k Zákonníku práce, Ob ianskemu zákonníku, Obchodnému 
zákonníku a medzinárodným športovým normám.  

3. SUBJEKTY VEREJNÉHO PRÁVA V OBLASTI ŠPORTU 

V sú asnosti predstavujú subjekty verejného práva v rámci športového hnutia na Slovensku najmä: 
a. Vláda SR a ústredné orgány štátnej správy (najmä Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo 
vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, 
a Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky), 

b. rozpo tové a príspevkové organizácie ministerstiev (Vojenské športové centrum (VŠC) 
Dukla Banská Bystrica; Stredisko štátnej športovej reprezentácie Ministerstva vnútra SR; 
Národné športové centrum; a ako príspevková organizácia Antidopingová agentúra SR), 

c. alšie štátne organizácie (Štátny pedagogický ústav, Ústav informácií a prognóz školstva 
a at .), 

d. územná samospráva (samosprávny kraj, mestá, obce), 
e. samosprávne príspevkové a rozpo tové organizácie. 

Sú asný systém subjektov verejného práva v oblasti športu a jeho financovania z rozpo tu verejnej 
správy je bludiskom rôznych entít (nemusia by  nutne ani len subjektmi práva) a ich vz ahov. 

Nevyhnutnou podmienkou akéhoko vek nového systému subjektov verejného práva 
spoluzodpovedajúcich za šport a osobitne podmienkou ich financovania z verejných zdrojov je 
racionalizácia. Jej hlavnou ideou je maximálne možné zníženie po tu za šport zodpovedných 
subjektov práva vo verejnej správe i vzh adom na projekt ESO a synergicky ú elný prenos maxima 
ich kompetencií a úloh na MŠVVaŠ SR, Národné športové centrum, VÚC, mestá a obce, resp. 
národné športové zväzy.  

S týmto prvým krokom by zárove  malo prís  k druhému kroku, ktorým je s ítanie všetkých 
verejných zdrojov, ktorými je v sú asnosti podporovaný šport z rozpo tu verejnej správy a ich 
presun v o najvä šej možnej miere do Národného programu rozvoja športu (Program 0260 v rámci 
štátneho rozpo tu) pod gesciou MŠVVaŠ SR. Tretím krokom by malo by  zníženie po tu 
prijímate ov dotácií z tohto programu zjednodušene iba na tzv. národné športové zväzy pod a 
pravidla: 1 športový zväz (federácia) vo svete = 1 zväz (konfederácia) v Európe = 1 národný zväz 
v SR, uznaný a financovaný štátom, s výnimkou iných aj z poh adu medzinárodného systému športu 
špecifických právnických osôb ako najmä SOV, SPV at . 

Ako k ú ová úloha do budúcnosti sa javí definovanie postavenia samosprávy (VÚC, mestá, obce) 
vrátane konkrétnej zodpovednosti a finan ného krytia z poh adu originálnych a prenesených 
kompetencií v oblasti športu. 
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4. SUBJEKTY SÚKROMNÉHO PRÁVA – PRÁVNICKÉ OSOBY TVORIACE ŠPORTOVÚ OBEC 
Subjekty súkromného práva- právnické osoby tvoriace športovú obec predstavujú: 

a. SOV, SPV, SAUŠ, SAŠŠ, SFNŠ, HŠO ako strešné organizácie, 
b. národný športový zväz, 
c. športový klub, 

Pod a pripravovaného zákona o športe je potrebné zváži  povýšenie športového hnutia ako 
súhrnného ozna enia všetkých subjektov súkromného práva pôsobiacich v športe na úrove  
“športovej obce” pod a vzoru akademickej obce v zmysle zákona o vysokých školách.  

Táto zmena by so sebou zárove  priniesla zaradenie športových autonómnych subjektov medzi 
subjekty verejnej správy, resp. subjekty sui generis, s úlohami zverenými štátom najmä 
v interven nom záujme posilnenia demokracie a princípov spravodlivosti a legálnosti v športovom 
hnutí. Legislatívne by sa tým tiež vyriešila otázka „ lenského“ vz ahu športovcov vo vz ahu 
k zväzom, najmä ak kluby – športové organizácie nemajú právnu formu ob ianskeho združenia, ale 
obchodnej spolo nosti, ktorá prísne vzaté nemá “ lenov“. 

Najdôležitejším subjektom v systéme bude národný športový zväz, ktorý bude ma  najvä šiu mieru 
zodpovednosti za rozvoj daného športu/športového odvetvia/disciplíny na Slovensku. 

5. SUBJEKTY SÚKROMNÉHO PRÁVA – FYZICKÉ OSOBY TVORIACE ŠPORTOVÚ OBEC 
Subjekty súkromného práva – fyzické osoby tvoriace športovú obec predstavujú športovec/ tréner/ 
rozhodca/ športový agent/ funkcionár. 
Pod a pripravovaného zákona o športe je potrebné najmä upravi  definovanie statusu 
reprezentanta a jeho vz ahov k štátu a športovému zväzu. Ostatný výkon športovej innosti rôznej 
úrovne vrátane odplatnej innosti (profesionálny, príp. dobrovo nícky výkon) by mal by  
vykonávaný v súlade s právom. 

V oblasti nielen kolektívnych športov je totiž sú asný právny status profesionálnych športovcov 
v priamom rozpore s úpravou Zákonníka práce, pod a ktorého všetci profesionálni športovci 
podliehajú Zákonníku práce. Rovnako by sa táto formulácia mala dotýka  aj profesionálnych 
športovcov v individuálnych športoch (minimálne tých, ktorí sú v právnom vz ahu so štátom), o sa 
tiež nerešpektuje, a zrejme by toto riešenie ani nebolo správnym, nako ko v individuálnych 
športoch môžu absentova  prvky závislej práce, ktoré sú podmienkou pre podradenie právneho 
vz ahu pod režim Zákonníka práce. 

Trendom v západnej Európe však už nie je ani pracovnoprávny vz ah medzi hrá om kolektívneho 
športu a klubom, ale osobitný právny vz ah, poskytujúci hrá om primeranú sociálnu ochranu 
a možnosti sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania. Striktná aplikácia rigidného 
pracovného práva platného v Slovenskej republike na šport by ani nebola možná vzh adom napr. 
na špecifiká pracovného asu, prestupov a i. Je možné zváži  aj úpravu amatérskych zmlúv 
s osobitným režimom, zvýhodneným z h adiska da ového, odvodového (ide o úhradu nákladov na 
cestovné, stravné, reprezenta né a výstroj, nie o hlavný zdroj príjmov hrá a). 

V prípade individuálnych športovcov sa navrhuje zváži  vytvorenie osobitnej živnosti na výkon 
športovej innosti a sprecizova  postavenie trénerov a rozhodcov ako SZ O. 

Agenti, resp. manažéri športovcov pôsobia ako sprostredkovatelia práce a služieb športovcov pre 
národné športové zväzy, resp. športové kluby. Ich vzdelanie a odporú ané postupy výkonu innosti 
sú tiež zvä ša predmetom iba internej športovej úpravy. Zákon by preto mal stanovi  iba všeobecný 
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a podporný rámec pre prípad, že autonómna úprava neexistuje, alebo dostato ne nezaru uje 
spravodlivú úpravu práv športovca a agenta. 

V prípade, že športovci by boli považovaní za zamestnancov, agenti by museli osobitne sp a  
požiadavky kladené na subjekty sprostredkujúcich prácu. Takéto postavenie agentov pritom nie je 
vylú ené ani dnes v prípade zabezpe ovania transferov do zahrani ia, kde hrá  bude ma  
postavenie zamestnanca. 

6. VZDELÁVANIE A ŠPORT (OD TV NA ŠKOLÁCH CEZ ŠPORTOVO- TALENTOVANÚ MLÁDEŽ AŽ PO 
KVALIFIKOVANÝCH ODBORNÍKOV V ŠPORTE) 

Je potrebné vytvori  nový systém fungovania športových tried, športových gymnázií, ale i telesnej 
výchovy a telesnej a športovej výchovy na školách, resp. využívania vzdelávacích poukazov 
financovaných zo zdrojov regionálneho školstva v nadväznosti na existujúci systém starostlivosti 
o športovo-talentovanú mládež v rámci športovej obce financovanej z Národného programu 
rozvoja športu. 

Jedným z dôležitých kritérií pri tvorbe systému by mala by  analýza efektivity všetkých týchto 
útvarov a ich možné synergie z poh adu fyzických osôb vykonávajúcich v nich športový tréning, 
ktoré (nie) sú reprezentantmi SR v mládežníckych kategóriach, resp. nie sú zaradené v útvaroch pre 
športovo-talentovanú mládež v rámci športovej obce. 

Vzdelávanie v športe dospelých vrátane vysokoškolského je potrebné prepoji  s kontrolou priebehu 
vzdelávacieho procesu, resp. kvality absolventov, zmenou JVS v športe a prehodnotením 
jednotlivých odborných spôsobilostí, a rozhodnú , ktoré z týchto otázok je nutné regulova  a ktoré 
je možné necha  ako vo né živnosti. 

Takisto odporú ame zoh ad ova  pri právnej úprave v komunikácii s národnými športovými zväzmi 
i požiadavky medzinárodných športových federácií najmä pri vzdelávaní trénerov. 

7. INFORMA NÝ SYSTÉM 

Navrhujeme citlivo zváži  a prehodnoti  alší rozvoj informa ného systému verejnej správy 
o športe, ktorý doteraz napriek jeho zakotveniu v platnom zákone o organizácii a podpore športu 
reálne nefunguje a naviaza  v om zhromaž ované údaje o športovej obci s výdavkami rozpo tu 
verejnej správy plynúcimi zo subjektov verejného práva do subjektov práva tvoriacich športovú 
obec. 

Informa ný systém by mal slúži  na identifikovanie lenskej základne športovej obce okrem iného 
aj na ú ely stanovenia/výpo tu štátnych dotácií pre jednotlivé subjekty práva oprávnené k ich 
erpaniu, pri om je potrebné definova  lena športovej obce, aktívneho lena športovej obce 

a dobu platnosti registrácie lena. 

8. ZMLUVNÉ VZ AHY 

V slovenskom súkromnom práve úplne absentujú osobitné ustanovenia pre niektoré zmluvné typy: 
a. reklama, sponzoring, nakladanie s vysielacími právami, merchandisingové vz ahy, 
b. medzi samotnými subjektmi športovej obce – zmluvy hrá ske, trénerské, rozhodcovské 

(o rozhodovaní na športových podujatiach), zmluvy s agentmi, 
c. reprezenta ná zmluva/štatút. 
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Vzh adom na pripravovanú reformu súkromného práva sa javí racionálne neiniciova  vytváranie 
nových zmluvných typov, ale limitova  zmluvnú slobodu v existujúcich inominátnych kontraktoch 
cez niektoré obligatórne ustanovenia definované v zákone o športe.  

9. BOJ PROTI NEGATÍVNYM JAVOM V ŠPORTE: 
a. doping 
b. match-fixing (manipulácia výsledkov športových podujatí) 
c. násilie a neviazanos  divákov 
d. rasizmus, diskriminácia, intorlerancia  

Vychádzajúc zo sú asnej právnej úpravy, medzinárodných dohovorov a odporú aní, v spolupráci 
s odbornými zložkami Ministerstva vnútra, Generálnej prokuratúry a iných zainteresovaných 
subjektov bude riešená efektívna regulácia týchto otázok. V oblastiach, na ktoré nebude 
posta ova  autonómna regulácia športovým hnutím, bude zákon obsahova  podporné ustanovenia 
sledujúce vytý ené ciele predchádzania negatívnym javom v športe. 

V tomto prípade bude ve mi dôležitú úlohu zohráva  prepojenos  medzi trestným právom 
a predpismi jednotlivých športových subjektov (napr. Etický kódex, Disciplinárny poriadok a pod.). 
V Taliansku v rámci boja proti match-fixingu zaviedli predpisy o spolupráci medzi orgánmi innými 
v trestnom konaní a športovými zväzmi, aby športové zväzy mohli získa  informácie z trestného 
konania ešte pred skon ením prípravného konania a efektívne tak paralelne mohli spúš a  
disciplinárne konania, kde miera preukázania zavinenia páchate a je nižšia ako v trestnom konaní. 

10. RIEŠENIE SPOROV – DISCIPLINÁRNE KONANIE A ROZHODCOVSKÉ KONANIE 

V súlade s medzinárodnými dohovormi a Ústavou SR bude zabezpe ené, aby aj disciplinárne 
konania v rámci športového hnutia sp ali základné štandardy spravodlivého konania v súlade 
s judikatúrou Európskeho súdu pre udské práva (ES P). Garancie spravodlivého procesu by boli 
obzvláš  akútnymi, ak by sa mala vytvori  „športová obec“ po vzore akademickej obce vysokej 
školy, teda akási verejno(s)právna entita. 

Okrem disciplinárneho konania zvereného jednotlivým športovým organizáciám v športových 
odvetviach bude zo zákona zriadený tzv. Športový rozhodcovský súd, rozhodujúci spory v rámci 
športovej obce. 

11. FINANCOVANIE ŠPORTU 

Po definícii subjektov verejného práva v oblasti športu a športovej obce a ich vzájomných vz ahov 
je nevyhnutné ustanovi  udržate ný spôsob financovania ich innosti.  

K už hore v texte uvedeným ideám je preto nevyhnutné zákonom ustanovi  minimálne náležitosti 
dota nej zmluvy medzi subjektmi verejného práva v oblasti športu vrátane samosprávy a športovej 
obce. Jej podstatou má by  idea, že úspešní žiadatelia o dotácie po transparentnom procese 
rozhodovania o jej (ne)pridelení a v konkrétnej výške budú môc  pomerne ve mi vo ne narába  
s pridelenými dotáciami, no zárove  však budú povinní na základe dota nej zmluvy zverejni  na 
internete správu o svojej innosti za predchádzajúci rok. Jej sú as ou budú podrobné informácie 
o hospodárení organizácie so všetkými prostriedkami získanými z rozpo tu verejnej správy vrátane 
ich vedenia na tzv. transparentnom ú te, na ktorom pohyby bude môc  kontrolova  ktoko vek.  

Sú asná realita v slovenskom športovom hnutí je taká, že všetky druhy ob ianskych združení v om 
pôsobiace – najmä národné športové zväzy, športové kluby – vykonávajú vlastné, asto ve mi 
rôznorodé ekonomické aktivity s cie om získava  tak finan né prostriedky na svoju innos . 
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Navrhovaná právna úprava by im mala garantova  možnos  vykonáva  (inú) zárobkovú innos , 
i podnika , pri om s dosiahnutým ekonomickým výsledkom nemôžu naklada  ako so ziskom 
a zárove  majú povinnos  dodržiava  pri vykonávaní zárobkovej innosti všetky pravidlá 
hospodárskej sú aže. Problematika (ne)zda ovania atypických príjmov (prestupy, sponzoring, 
charitatívna reklama) z takýchto ekonomických aktivít resp. iný spôsob da ových subvencií musí 
súvisie  s nastavením celého da ového systému v SR vrátane otázok i zvýhod ova  zárove  
zda ovanie všetkých príjmov u všetkých druhov týchto právnických osôb alebo len u niektorých 
druhov organizácii a len u niektorých druhov príjmov? Ak napr. zvýhod ova  zda ovanie i príjmov 
plynúcich im z podnikania, tak u všetkým organizácii rovnako alebo rozdielne, a ak rozdielne- 
z akých dôvodov a ako?! Ak budú tieto príjmy zvýhodnené, na aký ú el môže by  následne použité- 
na akýko vek alebo výhradne na ú el vo verejnom záujme v oblasti športu? 

Je potrebné identifikova  toky sú asného financovania športu, ktoré sú nepreh adné. Následne 
bude možné nastavi  nový systém financovania športu. Navrhuje sa pritom, aby subjektmi 
oprávnenými k získaniu štátnej dotácie boli okrem strešných organizácií (SOV, SPV, SAUŠ, SAŠŠ, 
SFNŠ, HŠO) výlu ne národné športové zväzy (v nadväznosti na ich oprávnenie zastrešova  
jednotlivé športové odvetvia na Slovensku) za lenené do nadnárodných športových federácií. 
Následne je však nutné zabezpe i  podiel nižších zložiek národného športového zväzu na 
prostriedkoch získaných dotáciou. Pôjde o posilnenie solidarity v rámci športového hnutia. 

Podrobne sa upraví dota ný systém – stanovenie procesu pride ovania dotácií a ich kontroly, 
vrátane oprávnenia, resp. povinnosti vráti  dotáciu alebo jej as  (napr. pri preukázanom dopingu, 
match-fixingu, prejavoch rasizmu a pod.). 

Navrhne sa podiel národných športových zväzov na odvodoch spolo ností prevádzkujúcich 
stávkovanie na športové výsledky. V praxi by to znamenalo, že športu budú poskytnuté práve tie 
finan né prostriedky zo štátneho rozpo tu, ktoré štát získa istou mierou regulácie trhu stávkových 
kancelárií na Slovensku. 

alšie zdroje financovania športu predstavuje podpora: 
a. zo súkromných zdrojov – je pritom možné stimulova  takéto financovanie ekonomickými 

výhodami (napr. da ové ú avy) pre subjekty, ktoré budú reálne hmotne podporova  
šport. Zárove  by mal by  zadefinovaný sponzoring v športe, 

b. zo zdrojov EÚ – štrukturálne fondy, 
c. z vlastných zdrojov – príjmy môže predstavova  napr. komercionalizácia športových 

podujatí prostredníctvom vysielacích práv, ktorých disponent by mal by  v zákone aspo  
rámcovo špecifikovaný. 

B. NEGATÍVNE VYMEDZENIE 
- predstavuje mantinely, za ktoré zákon o športe nepôjde, budú predstavova  otázky trestného 
práva, napr. v súvislosti so športovými úrazmi.  

V tejto fáze sa nepredpokladá formulovanie osobitných skutkových podstát „športových“ trestných 
inov. Zváži sa však formulovanie spolo enského významu športu, ktorý môže poslúži  ako 

argument pre nestíhanie, resp. vylú enie protiprávnosti trestných inov (proti zdraviu) v súvislosti 
s výkonom športovej innosti, samozrejme za dodržania pravidiel daného športového odvetvia, 
uznaného hoci aj konkludentne (ml ky) štátom. 

Zváži sa tiež osobitná úprava ob ianskoprávnej zodpovednosti za škodu spôsobenú (úrazom) pri 
športovej innosti, s formulovaním podmienky zavinenia. 
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C. PRACOVNÝ NÁVRH OSNOVY NOVÉHO ZÁKONA O ŠPORTE 
1. Predmet úpravy 
2. Vymedzenie základných pojmov 
3. Šport ako predmet verejného záujmu 
4. Subjekty verejného práva – štátna správa a samospráva 
5. Subjekty súkromného práva tvoriace športovú obec 

1. národný športový zväz 
2. klub 
3. iná športová organizácia (napr. zväz, ktorý nie je národný alebo zväz tzv. 

"dvoji ka") 
6. Status športovca profesionála a amatéra, vz ah medzi športovcom a klubom 
7. Olympijská symbolika, SOV, SPV 
8. Štátna športová reprezentácia (status športovca reprezentanta, vz ah medzi 

reprezentantom a štátom/zväzom) 
9. Status, práva a povinnosti športových odborníkov: 

1. tréneri 
2. rozhodcovia 
3. maséri, lekári, fyzioterapeuti 
4. + všetci športoví odborníci pod a vyhlášky 
5. usporiadatelia 
6. funkcionári 
7. športoví agenti 

10. alšie vzdelávanie v športe 
11. Vz ah právnej úpravy a interných športových predpisov (medzinárodných, slovenských) 

1. stanovy 
2. ostatné interné predpisy 
3. pravidlá hry 
4. sú innos  orgánov verejnej moci s národnými športovými zväzmi 

12. Zmluvné vz ahy v športe (osobitné zmluvné typy) 
13. Riešenie sporov v športe 

1. arbitrážne konanie 
2. disciplinárne konanie 

14. Organizácia športových podujatí 
15. Boj proti negatívnym javom v športe 

1. doping 
2. match-fixing 
3. násilie a neviazanos  divákov (vrátane rasizmu) 

16. Financovanie športu 
1. zo zdrojov verejnej správy (vrátane štrukturálnych fondov EÚ) 
2. zo zdrojov mimo rozpo tu verejnej správy 

17. Informa ný systém športu 
18. Dobrovo níctvo v športe 
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ODBORNÁ VEREJNÁ DISKUSIA – ŠPORTOVÉ KLUBY VO FINAN NÝCH PROBLÉMOCH 
BC. JAROSLAV OLLÁK – študent Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta 
JUDR. MIROSLAV HLIVÁK – advokát SOUKENÍK – ŠTRPKA, s.r.o.,  

externý doktorand Paneurópskej vysokej školy, Fakulty práva 
MGR. MAREK MAJTÁN – advokátsky koncipient 
JUDR. PETER SEPEŠI – len výkonného výboru SFZ pre legislatívne otázky, prokurátor 

ÚVOD K PRÍSPEVKU, JEHO CIE OM A ŠTRUKTÚRE 
V predkladanom príspevku sa kolektív autorov zložený z Petra Sepešiho, Marka Majtána, 
Miroslava Hliváka a Jaroslava olláka snaží komplexne zaobera  ekonomickou stránkou 
fungovania športových klubov v podmienkach Slovenskej republiky. 

S prihliadnutím na záujmy a pôsobenie spomenutých autorov, príspevok sa bude týka  
predovšetkým klubov futbalových, ktorých „národným patrónom“ je Slovenský futbalový zväz 
( alej len „SFZ“). 

Tento vz ah vytvára zaujímavú konšteláciu vzájomného fungovania subjektov sui generis – 
športových klubov, teda obchodných spolo ností alebo ob ianskych združení, a na druhej strane 
spomínaného SFZ ako národného športového zväzu. 

Venova  sa ekonomickým otázkam športových klubov, poskytova  návrhy a riešenia je nutné 
s nevyhnutnou dávkou vedomosti a poznania vnútroorganiza ných aktov SFZ, platných právnych 
predpisov SR a samozrejme medzinárodných dokumentov, ktorými sú jednak SFZ, a jednak všetci 
jeho lenovia viazaní. 

Predkladaný príspevok sa všetky tieto elementy snaží spoji  do súhrnného, na prax reagujúceho 
prínosného príspevku, ktorý predkladá odpovede na jednotlivé okruhy otázok. V neposlednom 
rade sa snaží diskutova  o doposia  neexistujúcich a potrebných mechanizmoch i inštitútoch, ktoré 
by slovenský futbal potreboval viac, ako povestného fanúšika na futbalovom štadióne. 

Štruktúra príspevku hovorí o súvislom texte preberajúcom na rtnutú problematiku, do obsahu 
ktorého vstupujú hore spomenutí autori živou diskusiou, pri om as  príspevku, ktorá sa stala 
podnetom na diskusiu je vždy pod iarknutá, o umož uje itate ovi lepšiu preh adnos  príspevku. 

ÚVOD DO PROBLEMATIKY 
V poslednom období sa množia prípady, ke  sa športové kluby dostávajú do finan ných 
problémov, platobnej neschopnosti, i dokonca do stavu pred ženia (stav, v ktorom hodnota 
záväzkov prevyšuje hodnotu majetku). Problémy tohto druhu sa nevyhýbajú ani futbalovým 
klubom, ktorých je na Slovensku takmer 2000, pri om treba poveda , že finan né problémy 
postihujú kluby vo vyšších sú ažiach, ako aj kluby v tých najnižších sú ažiach. 

Nie je ahké sa k týmto problémom zodpovedne postavi  a so znalos ou, v súlade s právom 
a internými predpismi SFZ a ich lenov, ich rieši  i na rtnú  uspokojivý výklad predmetných 
právnych, ale aj mimoprávnych ustanovení. 

V praktickej rovine vzaté, na rtnuté finan né problémy sa vedeniu športových klubov podarí 
vyrieši  získaním prostriedkov od sponzorov alebo z predaja majetku i hrá ov, alebo dojednaním 
splátkových kalendárov. Známym je taktiež stav, ke  sa jednotlivé záväzky riešia postupne inými 
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dohodami (súhlas s prestupom hrá a/verite a bez nárokovania si odstupného klubom/dlžníkom 
a pod.). V tom lepšom prípade sa klubu podarí vybavi  odpustenie dlhu, resp. jeho asti. 

Ten, kto sa rozhodne vstúpi  funkcionársky a (alebo) sponzorsky do športu (futbalu), chce futbalu 
pomôc , má chu  nie o skúsi , pozitívne ovplyvni , podpori , i riadi . Takáto osoba je spravidla 
vždy naladená optimisticky, málokedy vníma, i dokonca sa pripravuje na možné finan né 
problémy, ktorých prí ina sa takmer vždy skladá z viacerých faktorov, ktoré ale presahujú tému 
tohto príspevku. 

Futbal je pre niekoho zamestnanie, pre iného len zá uba. Profesionálny klub v podstate funguje ako 
štandardná firma, v ktorej pôsobí množstvo profesií od trénerov, hrá ov, po administratívny 
a technický personál. V amatérskom futbale udia pôsobia ve mi asto bez nároku na odmenu. 
Všetkým však spolo ne ide o podstatu futbalu – hru/zábavu pre aktérov i pre divákov. Satisfakciou 
pre futbalových nadšencov sú asto najmä pozitívne emócie po as futbalových stretnutí, úcta 
komunity, priate stvo, možnos  sebarealizácie, postavenie v klube, alebo športová príprava detí 
a mládeže, kde asto športujú aj deti funkcionárov, i sponzorov klubu. 

Ani takýmto zanietencom, resp. klubom v ktorých títo “darcovia” pôsobia sa však finan né 
problémy nevyhýbajú. Tie sú asto dôsledkom manažérskych rozhodnutí neprimeraných finan ným 
možnostiam, nenaplnených prís ubov od sponzorov, reklamných partnerov. Niekedy je to, o 
musíme s nádychom praktických skúseností podotknú , aj dôsledok nie celkom hospodárneho 
nakladania s prostriedkami, neexistujúcej vnútornej (vnútroklubovej) kontroly a pod. 

Cie om tohto príspevku je priblíži  problematiku riešenia finan ných problémov klubov v súlade so 
zákonom i predpismi SFZ, ale aj v súlade s etickými kritériami. V alších astiach príspevku sa 
pozrieme na športovú, ekonomickú i právnu stránku problematiky. 

Ak sa zástupcovia klubov postavia k finan ným problémom estne a triezvo a pristúpia k ich 
v asnému riešeniu, získajú si viac úcty a rešpektu, ako ke  budú dlhy klubu alej kopi  a tla i  ich 
pred sebou s narastajúcim príslušenstvom dlhov (úroky z omeškania, príp. zmluvné pokuty) bez ich 
riešenia. 

V tom by im mal/mohol pomôc  aj tento príspevok, ktorý Vám prinášame vo forme diskusného 
seriálu.  

JAROSLAV OLLÁK: 

„Pod iarknutím uvedeného je pod a môjho názoru aj formulácia zákona o športe (300/2008 Z.z. 
z 2. júla 2008 o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov), kde sa hovorí 
o tom, že športový klub má vzniknú  za ú elom iným ako podnikanie. Celkovo s týmto 
konštruktom nesúhlasím, o je koniec – koncov aj výsledkom mojej diplomovej práce na tému – 
„športový klub ako sú ažite  v športovej sú aži“. Zákon o športe trochu schizofrenicky uvádza v inom 
ustanovení ako možné spôsoby financovania isto podnikate ské inštitúty a zdroje – o je paradoxné.“ 

PETER SEPEŠI: 

„Ja to vnímam tak, že obchodná spolo nos  založená za ú elom vykonávania športovej innosti by si 
nemala prerozde ova  zisk, lebo jej cie om nie je tvorba zisku, hoci vykonáva innosti, z ktorých príjmy 
sa javia ako podnikate ské. Takýto subjekt, resp. fyzické osoby, ktoré v om pôsobia môžu na 
zabezpe enie alších inností súvisiacich s hlavnou športovou innos ou založi  alšie obchodné 
spolo nosti, ktorých predmetom innosti bude vykonávanie podnikate skej innosti so všetkými 
atribútmi podnikania.“ 
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JAROSLAV OLLÁK: 

„Peter, vezmime si to z tej stránky, že športový klub vyvíja svoje aktivity a aktivuje svoju innos  
jednak na poli športovej sú aže, ale o je samozrejmé a neodškriepite né – aj na poli sú aže 
hospodárskej. Aktivity ako predaj lístkov, poskytovanie reklamných služieb, predaj reklamných 
predmetov využívajúci „komer né využívanie popularity i už jednotlivca alebo klubu ako celku“ – 
všetky tieto aktivity sú jasne a isto podnikate ské aktivity realizujúce sa (pozor!) v spomenutej 
hospodárskej sú aži. Pre o by si potom športový klub ako subjekt sui generis (obchodná spolo nos  
alebo ob ianske združenie) nemohol prerozdeli  zisk z týchto aktivít?“ 

MAREK MAJTÁN: 

„V dôvodovej správe k zákonu o športe je uvedené, že “(...) športový klub môže ma  právnu formu bu  
ako ob ianske združenie, alebo ako obchodná spolo nos  nezaložená na podnikanie pod a § 56 
ods. 1 Obchodného zákonníka. Dôvodom tohto lenenia je skuto nos , že pod a pravidiel niektorých 
medzinárodných športových zväzov musia ma  ú astníci vrcholných celoštátnych športových sú aží 
formu obchodných spolo ností, najmä formu akciových spolo ností. Napriek forme obchodnej 
spolo nosti nebude športový klub podnika  v zmysle innosti pod a § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka 
(pozn. teda vykonáva  sústavnú innos  samostatne podnikate om vo vlastnom mene a na vlastnú 
zodpovednos  za ú elom dosiahnutia zisku). V tejto veci bude ma  rovnaké možnosti ako športový 
klub založený ako ob ianske združenie. To však neznamená, že by športový klub mal zosta  bez 
vlastných príjmov, pretože bez nich by nemohol plni  svoje úlohy pod a zákona ani zabezpe ova  
vlastnú prevádzku. Pod a odseku 3 športový klub bude ma  uvedené vlastné príjmy z aktivít 
súvisiacich s jeho športovou innos ou a z vlastného majetku.”  
Predmetom innosti športového klubu je vykonávanie športu a ú as  v športových sú ažiach 
organizovaných národným športovým zväzom, ktorého je lenom, alebo medzinárodným športovým 
zväzom. 
Z uvedeného teda vyplýva, že primárnym ú elom klubu nie je dosahova  zisk, ale zabezpe i  svojimi 
príjmami vlastnú prevádzku, teda aby všetky nevyhnutné výdavky klubu boli pokryté vlastnými 
príjmami. Táto konštrukcia ale nebráni športovému klubu (obchodnej spolo nosti) dosiahnu  zisk 
a naloži  s ním v zmysle interných predpisov spolo nosti (stanov) a zákon to ani nezakazuje. 
K tomu smeruje aj UEFA Financial Fair Play (FFP) – klub môže minú  na transfery, platy, 
infraštruktúru at . len to ko ko ko zarobí a nemôže sa dlhodobo zadlžova .” 

MIROSLAV HLIVÁK: 

Špecifikum postavenia a pôsobenia športových klubov na poli hospodárskej sú aže je skuto nos , že 
športové kluby sú jedným zo subjektov, ktoré zabezpe ujú a realizujú jednu z úloh štátu, a to štátnu 
politiku v oblasti športu. Teda na strane jednej sú zo strany štátu prostredníctvom príslušnej legislatívy 
kladené zvýšené nároky a požiadavky na ich financovanie a sú asne s oh adom na viaczdrojové 
financovanie innosti športových klubov, ke  štát sa zú ast uje na financovaní klubu iba iasto ne (ak 
vôbec), sa môže športový klub správa  ako ktorýko vek ú astník hospodárskej sú aže (teda aj 
vytvára  zisk). Z toho vyplýva aj jeho právo (a sú asne aj povinnos ) ovplyv ova  a by  zodpovedný za 
stav svojho hospodárenia. Pokia  bude i na alej pretrváva  viaczdrojové financovanie innosti 
športových klubov, nebude im možné zakáza  tvorbu zisku.  
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JAROSLAV OLLÁK: 

„Navyše, ten zákaz zadlžovania asi ani v takých bájnych kluboch ako Real Madrid, Barcelona (sezóna 
2011/ 2012 – Real Madrid dlhuje 589 miliónov eur, Barca 578 miliónov eur1), Manchester United 
a podobne, nenašlo svoje uplatnenie – v sezóne 2007/2008 dlhovalo 18 anglických futbalových klubov 
iastku v hodnote 3,5 mld libier2. Tu si myslím, že tieto ustanovenia národných športových zväzov idú 

nad rámec akejsi "legitimity" – pre o by podnikate  nemohol vstúpi  do futbalu a vytvára  obchodnou 
spolo nos ou, ktorá okrem iného "vykonáva šport" (primárne) aj vytvára  zisk a prerozde ova  si ho 
(samozrejme pri dodržaní zmluvných dojednaní oh adne hrá ov, zamestnancov a podobne)? 
Tu dlhodobo zastávam názor opozitný ku zákonu o športe, klub je subjekt, ktorý vykonáva tak aktivity 
v športovej sú aži ako aj v sú aži hospodárskej, pri om tieto aktivity vytvárajú akýsi komplex jeho 
inností a pod a môjho názoru nie je dôvod mu káza  – (nevytváraj) nevyplácaj si zisk a podobne.“ 

MAREK MAJTÁN: 

„FFP za ne naplno plati  až od r. 2015, dovtedy kluby musia vyrovnane hospodári . Bola okolo toho 
ve ká diskusia na pôde ECA, ktorej lenmi sú aj MŠK Žilina, MFK Ružomberok a ŠK Slovan 
Bratislava, a bol dosiahnutý odklad, aby sa kluby lepšie pripravili.  
Najvä ším problémom UEFA sú dve skupiny majite ov klubov. Prvá je tá, ktorá kúpu klubu financuje 
na úver, a splátky dlhu, úroky a bankové poplatky následne financuje z príjmov klubu, ako je to napr. 
v prípade Manchestru United. 
Druhá skupina sú tzv. mecenáši (vi . Chelsea, Man City, Inter Milan a v zásade všetky SVK top 
kluby), ktorí financujú kluby naj astejšie prostredníctvom pôži iek, darov a reklamy. ím vä šiu 
ekonomickú silu má majite  klubu, tým je silnejší aj klub. To spôsobuje jednak infláciu platieb za 
prestupy a hrá skych odmien a za druhé finan nú nedisciplinovanos  ekonomicky slabších klubov, 
ktoré chcú s tými silnejšími sú aži . UEFA chce dosiahnu  vä šiu konkurenciu medzi klubmi, aby 
nedochádzalo k tomu, o vidíme v španielskej al. anglickej lige a kluby budú medzi sebou sú aži  aj 
ekonomicky – zjednodušene povedané ko ko zarobia, to ko môžu minú , ale nemôžu by  v strate. Už 
teraz platí, že ak klub má podlžnosti vo i hrá om, zamestnancom al. iným klubom nemôže štartova  
v LM a EL. Len na okraj – zatia  nepoznám slovenský klub, ktorý je dlhodobo ziskový.“ 

JAROSLAV OLLÁK: 

„Zisk sa podarilo vytvori  v podmienkach Slovenskej republiky ak sa nemýlim dvakrát v histórii – 1. FC 
Košice a Petržalka, obe po ú asti v skupinovej fáze Ligy Majstrov UEFA. Marek, obsah FFP vnímam 
ako legitímne opatrenia, ale zakáza , aby tretie osoby napr. vôbec nemohli darova  klubu finan né 
prostriedky je právne nemožné a kontraproduktívne.  
Pod a môjho názoru by sa to mohlo posudzova  aj ako protizákonné a sú až obmedzujúce opatrenie, 
navyše ak by to urobil (ustanovil) ktorýko vek súkromnoprávny zväz i asociácia – a aj keby, 
spomínaný "mecenáš" to vie vždy obís  reklamou, alebo sponzoringom... alebo sa mýlim?“ 

MAREK MAJTÁN: 

„Na hospodárenie klubu je potrebné sa pozrie  za dlhodobejšie obdobie, než je jedna sezóna.  

                                                            
1) Španielske futbalové kluby sa topia v dlhoch, autor: SITA, 12.4.2012; dostupnos  na internete:  
http://www.webnoviny.sk/sport/spanielske-futbalove-kluby-sa-topia-v/487876-clanok.html?from=suggested_articles. 
2) Kluby Premier League zad žené viac než ktoréko vek z Európy, autor: Štefan Kolibár, 28.2.2010 ; dostupnos  na internete: 
http://www.premierleague.cz/aktualne//?aktualitaId=5292. 
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Aj MŠK Žilina po ú asti v LM samozrejme dosiahla ú tovný zisk. Ten bol však použitý na chod klubu. 
Z dlhodobého h adiska sa teda o ziskovosti hovori  nedá. Slovenský klub by musel hra  aspo  3-4 
sezóny po sebe skupinovú fázu európskej sú aže, aby sme mohli hovori  o ziskovosti. Keby aj došlo 
k jeho prerozdeleniu, tak ten klub bude na alej potrebova  financovanie. 
Dary nikto nezakáže, ale ažko niekto príde a len tak daruje 100 mil. EUR “na posily". o sa týka 
sponzoringu, resp. financovaniu cez reklamu, tu UEFA varovala pred nadhodnotenými zmluvami 
o reklame, uzatvorenými so spolo nos ami, ktoré sú prepojené na majite ov klubov, s cie om obís  
FFP.  
UEFA a Európska komisia vydali spolo né vyhlásenie, v ktorom uvádzajú, že FFP neobmedzuje 
hospodársku sú až.“ 

JAROSLAV OLLÁK: 

„Do tohto stavu iasto ne zasahujú aj národné zväzy – konkrétne SFZ licen nými podmienkami, 
kedy sú ich obsahom ustanovované kvalitatívne vymedzené pe ažné záväzky, ktoré športový klub 
musí do za iatku novej športovej sezóny vyrovna . V tejto súvislosti by som rád upozornil, že SFZ by 
sa mal poduja  do role garanta akéhosi „finan ne disciplinovaného správania sa klubov“, 
a kvalitatívnou zmenou svojich predpisov zakáza  nováciu (nahradenie starého záväzku novým 
s neskoršou splatnos ou, ím sa v praxi bežne obchádzajú licen né podmienky) presne 
vyšpecifikovaných poh adávok športových klubov vo i tretím osobám (áno, myslím poh adávky 
klubov vo i profesionálnym hrá om). 

PETER SEPEŠI: 

„Aj tu by sme mali na SFZ pritvrdi  v súlade s duchom filozofie/programu UEFA "Financial fair play" 
prezentovanej pri každom vystúpení zástupcov UEFA na oficiálnych fórach, o má nepriamy ale 
ve mi podstatný súvis aj s bojom proti "match fixingu" (manipulácia športových výsledkov). 
Z analýzy tohto problému je jedným z faktorov vytvárajúcich nezdravé podhubie pre "match fixing" 
to, ke  kluby nachádzajúce sa vo vä ších alebo menších finan ných problémoch neuhrádzajú riadne 
odmeny hrá om niekedy aj za viac mesiacov. Dôsledkom toho sa títo hrá i stávajú ohrozenou 
skupinou, ktorá sa stáva s podstatne vyššou úspešnos ou ako u riadne platených hrá och objektom 
navádzania na manipuláciu výsledkov stretnutí alebo iného ovplyv ovania skuto ností, ktoré sú 
predmetom záujmu stávkových operátorov (žlté karty, po et strelených gólov, ...), aby si zabezpe ili 
príjem. Mnohí hrá i majú rodiny, ktorých sú živite mi a v takom prípade môže výpadok príjmu na 
nieko ko mesiacov spôsobi  existen né problémy, ktoré sa nepochybne prejavia na nepohode 
a prístupe hrá a ku klubu a tým logicky aj na športových výkonoch jednotlivca, kolektívu, o pri 
rozšírení tohto javu môže ma  negatívny dopad dokonca aj na celkovú úrove  sú aže.“  

MIROSLAV HLIVÁK: 

„Je potrebné sa zamyslie  nad viacerými otvorenými otázkami s tým spojenými napr. aká môže by  
ekonomická podstata fungovania klubu a i môže podnika  alebo "tvori  zisk", ako zabráni , aby 
mohli by  kluby do nových ro níkov registrované, hoci nemajú vyriešenú minulos  a majú 
pozd žnosti vo i hrá om alebo trénerom (hovoríme o vlastnej skúsenosti klienta našej advokátskej 
kancelárie – bývalého trénera DAC DS Kurta Gargera, kedy sme v ase posudzovania podmienok 
listom upozor ovali SFZ – jeho vedenie, Licen nú komisiu SFZ, Úniu ligových klubov, ale klubu bolo 
napriek existujúcej pozd žnosti umožnené pokra ova  alej v sú aži a my sme museli poda  žalobu 
na Rozhodcovský súd SFZ (RS SFZ) – stále sa súdime a klub si "hrá alej".“ S oh adom na 
narastajúce problémy v tejto oblasti (ktoré úzko súvisia s celkovou ekonomickou situáciou 
spolo nosti, šport nevynímajúc) by mal by  v rámci noviel predpisov SFZ prijatý mechanizmus, ktorý 
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by zabránil vzniku uvedených udalostí a sú asne by obsahoval mechanizmy priebežnej kontroly 
klubov zo strany SFZ." 

JAROSLAV OLLÁK: 

„Peter, vieš o je tam skuto ný problém? Presne tá novácia záväzkov, o ktorej som hovoril 
v poslednom komentári. Novácie záväzkov zo strany klubov vo i hrá om (hrá  je tu výrazne 
v slabšej pozícii) a to, že SFZ skúma vyrovnanos  týchto poh adávok len rok dozadu. Poznám mnoho 
prípadov, kedy kluby dlžia za minulý rok, hoc idú do nového ro níka športovej sú aže – ligy (príklad: 
nováciou sa záväzok z jari 2013 prenesie na jese  2013, pri om pre udelenie licencie na jar 2014 SFZ 
skúma len záväzky z jesene 2013 bez tých "starých&prenesených" – možno už ten hrá , o ktorého 
záväzok išlo, a ktorý bol prenesený do jesene nie je hrá om klubu, ale klub má vo i nemu stále 
neuspokojený záväzok.....tu je problém...v tomto prípade licen ného konania treba“ 
dvojkrokovos “. Samozrejme s tebou súhlasím, toto je ur ite jeden z rozmerov a situácií, kedy sú 
hrá i nepriamo navádzaní na ovplyv ovanie výsledkov, o deformuje športovú sú až a dovolím si 
poveda , aj hospodársku sú až ktorá je priamo naviazaná na aktivity športového klubu v sú aži 
športovej.“ 

MAREK MAJTÁN: 

"Toto potvrdzujem, problém je aj ten, že niekde hrá i už na za iatku sezóny vopred podpisujú, že 
majú všetko vyrovnané. Jednozna ne je potrebné prehodnoti , prípadne doplni  kritériá licen ného 
systému." 

JAROSLAV OLLÁK: 

"O tejto problematike som písal aj odborný lánok na www.ucps.sk – moje návrhy sú tam.3" 

AKÚ PRÁVNU FORMU MAJÚ SLOVENSKÉ KLUBY? 
Na športovej innosti v rámci SFZ sa ako “športové/futbalové kluby” zú ast ujú rôzne typy 
subjektov práva, spravidla však ide o ob ianske združenia alebo o obchodné spolo nosti. 

Kluby, ktoré pôsobia v dvoch najvyšších sú ažiach majú spravidla právnu formu obchodnej 
spolo nosti, o predpokladá aj § 9 ods. 2 zákona . 300/2008 Z.z.4 o organizovaní a podpore športu 
v znení neskorších predpisov. 

Vo vyšších sú ažiach sa naj astejšie ako forma obchodnej spolo nosti pri športových kluboch 
využíva akciová spolo nos . 

V nižších sú ažiach pôsobia takmer výlu ne kluby, ktoré majú právnu formu ob ianskeho združenia, 
v ktorých za záväzky ru í klub = ob ianske združenie, do výšky svojho majetku. 

Režim zákonnej transformácie, resp. vysporiadania alebo zániku obchodnej spolo nosti 
a ob ianskeho združenia môže by  rozdielny, preto ho budeme analyzova  osobitne. 

                                                            
3) Pozri odborný príspevok: Jaroslav ollák; Športový klub pla  – krátke pojednanie o tom, ako nám „novácia“ ni í šport. 
Dostupnos  na internete: http://www.ucps.sk/novacia_je_v_sporte_nebezpecna_jarosalv_collak. 
4) Znenie ust. § 9 ods. 2 zák. . 300/2008 Z.z.: 

(2) Športový klub môže by  založený ako ob ianske združenie alebo ako obchodná spolo nos  založená na iný ú el ako na ú el 
podnikania (odkaz na § 56 ods. 1 Obchodného zákonníka). Na ú el ú asti v športovej sú aži môžu právnu formu športového 
klubu ur i  stanovy národného športového zväzu, ktorého je športový klub lenom, alebo podmienky ú asti športových klubov 
v športovej sú aži vyhlásenej pod a § 8 ods. 3. 
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JAROSLAV OLLÁK: 

„SFZ v licen nom poriadku prikazuje, aby v najvyššej sú aži boli kluby len v právnej forme A.S – je to 
myslím l.3.3 licen ného systému – pri om napr. Slovenský zväz adového hokeja (SZ H) tak ne iní 
(komparácia). 

PETER SEPEŠI: 

"Ale aj kluby SFZ nie sú v úplnom súlade so zákonom (§ 9 ods. 2 zákona . 300/2008 Z.z.) o sa týka 
ú elu ich založenia, ktorý má by  premietnutý do predmetu ich innosti. Ke  si pozrieš OR SR len a.s. 
MŠK Žilina a FC Nitra sú založené ako športové kluby za ú elom "vykonávania športu a ú as  
v športových sú ažiach organizovaných národným športovým zväzom, ktorého je lenom, alebo 
medzinárodným športovým zväzom pod a § 9 zákona . 300/2008 Z.z.". Ostatné športové kluby, 
ktorých družstvá hrajú najvyššiu futbalovú ligu sú založené s predmetom innosti ako bežná a.s.“  

JAROSLAV OLLÁK: 

„Hovoríme tu teda o porušovaní zákona o športe? Napáda ma ešte aj možnos  uvažovania o tom, 
že ak má športový klub vzniknú  za ú elom iným ako podnikanie, i náhodou nejde o zneužívanie 
práva v zmysle doktríny "zneužívania práva v práve obchodných spolo ností", ak športový klub 
vykonáva aj napriek výslovným "nepodnikate ským" podmienkam vzniku – podnikate skú innos .“ 

MAREK MAJTÁN: 

Áno. o sa týka formy, pod a m a to zväz v licen ných podmienkach zbyto ne zúžil len na a.s., na 
druhej strane my by sme si asi inú formu nevybrali.  

PETER SEPEŠI: 

"V zákone je uvedený typ subjektu obchodná spolo nos , podstatné však je vyjadrenie predmetu 
innosti v OR SR a od toho sa odvíja konštatovanie o nedodržaní zákona zo strany klubov majúcich 

právnu formu, resp. predmet innosti úplne bežnej a.s. založenej za ú elom podnikania."  

JAROSLAV OLLÁK: 

„To je práve tá zbyto ná schizofrénia zákona o športe a jej reálny dopad. Ako som písal, klub 
v SÚHRNE vykonáva tak isto podnikate ské aktivity, ako aj ten povestný "výkon športu" – 
z h adiska sú aženia klubu ako subjektu sú aže jednak športovej a jednak hospodárskej je pod a 
môjho názoru jednozna ne prospešné formulova  športový klub ako podnikate ský subjekt. 
Odstránil by sa tým aj ten nechcený a so zákonom o športe rozporný faktický stav v porovnaní 
s údajmi v ORSR, kedy má v om športový klub síce zapísaný "predmet innosti" (nie predmet 
podnikania), ale v skuto nosti vykonáva podnikate skú innos . Tie úvahy o zneužívaní práva 
v zmysle § 3 OZ ako generálneho ustanovenia pod a môjho názoru majú svoje opodstatnenie.“ 

MIROSLAV HLIVÁK: 

"Ako som už uviedol vyššie, pokia  bude i na alej športový klub a jeho innos  financovaná 
z viacerých zdrojov, nebude im možné zakáza  tvorbu zisku. Navyše, ako bolo už vyššie nazna ené, 
uvedený proces je potrebné vidie  nielen zo stránky ekonomicko-právnej, ale ve mi dôležité je aj 
h adisko športové, pretože môže významne ovplyvni  výsledky dlhodobých sú aží vo všetkých 
kategóriách, v ktorých sú ažili družstvá dotknutého klubu, vrátane sú aženia družstiev 
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v mládežníckych kategóriách, o by bolo v rozpore s podstatou snaženia klubov i futbalového zväzu 
– získa  pre šport deti a mládež."  

JAROSLAV OLLÁK: 

"Tu je potom de facto narušená aj kompaktnos  športovej sú aže ako celku. Je treba podotknú , že 
športový klub má samozrejme záujem na integrite športovej sú aže, na jej nezmenenom formáte 
a taktiež na istej stabilite jej ú astníkov, nako ko na základe uvedených skuto ností je športovému 
klubu umožnené dosahova  športový, a tým aj hospodársky úspech. Hamerník spomína taktiež 
„záujem športového klubu na udržaní rovnosti medzi klubmi“5, orba zas hovorí „o záujme na 
obmedzovaní prílišného rastu ekonomickej a športovej sily len jedného alebo len niektorých 
ú astníkov športovej sú aže a snaha o udržanie ur itej vyrovnanosti ú astníkov športovej sú aže.6 

Bez existencie športovej sú aže, bez existencie „športovej konkurencie“ v podobe existencie iných 
športových klubov a existencie športovej sú aže samotnej by sa nemohla aktivova  jedna z hlavných 
inností športového klubu – vykonávanie športovej innosti. Takýto záujem subjektu sú aženia 

v hospodárskej sú aži nenájdeme, pri om tu má sú ažite  eminentný záujem na vytla ení 
konkurencie a na ovládnutí celej sú aže."  

PETER SEPEŠI: 

V Stanovách SFZ sme vytvorili model, že ke  klub neuhrádza svoje záväzky = nesp a finan né 
kritéria pre ú as  v sú aži ( l. 16 ods. 4 Stanov SFZ), SFZ ho môže cez nástroj zákazu sú aženia, resp. 
zastavenia sú ažnej innosti, donúti  k plneniu splatných záväzkov. Ke  sa klub ekonomicky 
nespamätá, môže dôjs  až k jeho vylú eniu so SFZ. Sú aže po zániku lenstva klubu v SFZ nenútime 
dotknutý klub dohra , lebo lenstvo v SFZ je základnou podmienkou ú asti v sú ažiach. 

JAROSLAV OLLÁK: 

"Je to každopádne rozumný konštrukt. No na druhej strane, aj keby športový klub dohral sú až, iný 
by mohli namieta , že body ktoré napr. stratili s ne lenom SFZ žiadajú spä ..."  

PETER SEPEŠI: 

"Pod a sú ažného poriadku sa výsledky všetkých stretnutí anulujú a tí o mali náklady s už 
odohratými stretnutiami príslušnej sezóny si ich môžu žiada  nahradi  napr. z istiny, ktorú 
postihnutý klub musel pred sezónou zloži . 

Pod a lánku 3 odsek 2 stanov SFZ z 28.9.2012: 

“Poslaním SFZ je zabezpe ovanie prípravy a ú asti športovej reprezentácie Slovenskej republiky 
v medzinárodných športových sú ažiach vo futbale, podpora a rozvoj profesionálneho 
a amatérskeho futbalu, ich organizovanie a kontrola na území SR, s osobitným dôrazom na futbal 
detí a mládeže.” 

Športové h adisko pri riešení ekonomickej krízy v klube právnou úpravou priamo riešené nie je. 
Nepriamo – logicky, však z podstaty veci vyplýva, že ak klub nemá peniaze na úhradu svojich 

                                                            
5) HAMERNÍK, P.: V em spo íva podstata sportovního práva, IN: Sportvoní právo, Auditorium, Praha, 2012, str.22. 
6) ORBA, J.: Lex sportiva ako zmluvný systém, in: SÚ ASNOS  A PERSPEKTÍVY PRÁVNEJ REGULÁCIE OBCHODNÝCH ZMLÚV II, 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Košice, 2009, Zborník príspevkov ú astníkov vedeckej 
konferencie konanej v d och 19.– 21. októbra 2009 v Starej Lesnej, ISBN 978-80-7097-782-8, str.31. 
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splatných záväzkov, nevie vycestova  na stretnutie, nevie zaplati  náklady stretnutia (údržba 
ihriska, šatne, pranie, voda, rozhodcovia, odmeny hrá om at .). 

Ak však dôjdu do klubu alšie finan né prostriedky, mali by sa použi  na úhradu dlhov v poradí, 
v akom tieto dlhy vznikli. V opa nom prípade by sa mohlo jedna  o majetkový priestupok, i 
dokonca o trestný in zvýhod ovania verite a pod a § 240 Trestného zákona, resp. ak sa 
uspokoja záväzky mimo poradia splatnosti môže sa jedna  o trestný in poškodzovania verite a 
pod a § 239 Trestného zákona. 

Pri neuhradení mzdy osobe vykonávajúcej pre klub pracovnú innos  v rámci pracovnoprávneho 
vz ahu, prichádza do úvahy postih štatutárneho zástupcu klubu za trestný in nevyplatenia mzdy 
a odstupného pod a § 214 Trestného zákona a to za predpokladu, že v ase splatnosti poh adávky 
zamestnanca mal zamestnávate  pe ažné prostriedky na ich výplatu." 
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RECENZIA DIELA – TEKELI/HOFFMAN: KONTROLA V OBECNEJ SAMOSPRÁVE 
DOC. JUDR. PHDR. PETER POTASCH, PHD. – Fakulta práva, Paneurópska vysoká škola 

TEKELI, J./HOFFMAN, M.: KONTROLA V OBECNEJ SAMOSPRÁVE 
EUROKÓDEX, ŽILINA, 2013 

Dielo, ktoré je predmetom recenzného posudku vnímam ako dielo aktuálne, o om v kone nom 
dôsledku sved í aj relatívne bohatá rozhodovacia innos  súdnych orgánov na danom úseku 
(osobitne v kontexte hlavného kontrolóra). Je preto potrebné kladne vníma  pokus autorov 
o poskytnutie akéhosi komplexného úvodu do problematiky kontroly v obecnej samospráve 
(s akcentom na funkciu/postavenie hlavného kontrolóra).  

Autorom sa podarilo tému po at metodologicky správne, ke že publikácia za ína krátkym úvodom 
do historických aspektov kontroly v obecnej samospráve a základnými právnymi východiskami 
témy. itate ovi, ktorý v skúmanej problematike nie je celkom zorientovaný, poskytuje práve prvá 
kapitola priestor na to, aby sa oboznámil so základnými princípmi kontroly skôr ako prejde k jej 
detailom a špecifikám v alších astiach publikácie.  

Za ve mi prínosnú as  publikácie považujem jej druhú kapitolu, v ktorej sa autori venujú otázkam 
kontroly vo verejnom sektore z medzinárodného h adiska. Tento aspekt témy (až na ur ité 
výnimky), je v podmienkach Slovenskej republiky málo prebádaným teritóriom a má preto povahu 
aj významnej doktrinálnej pomôcky. Napriek uvedenému je však možné doda , že jadrom 
publikácie je tretia, resp. štvrtá kapitola, v ktorých autori riešia otázku vnútornej kontroly v obecnej 
samospráve a niektoré subsystémy vonkajšej kontroly uskuto ovanej vo vz ahu k orgánom 
územnej samosprávy.  

Mimoriadne kladne hodnotím skuto nos , že autori majú v publikácii tzv. „problem-orientated“ 
prístup, t. j. snažia sa vedecky erpa  z praktických problémov, jasne ich pomenúva  a následne 
k nim poskytnú  svoje odborné vyjadrenia, resp. návrhy riešení. Rovnako vyjadrujem pozitívne 
stanovisko ku skuto nosti, že v publikácii sa objavuje aj bohatá práca s judikatúrou, pri om túto 
autori nielen parafrázujú, resp. erpajú z nej, ale ju komentujú, konfrontujú so svojimi názormi 
a porovnávajú rôzne rozhodnutia súdov k vybraným otázkam. Vítam aj to, že autori sa vybraným 
otázkam hlavného kontrolóra venujú aj v kontexte pracovného práva, ím kniha nadobúda 
multidisciplinárny rozmer, a to nielen v kontexte verejnoprávnych odvetví. Publikácia môže v aka 
uvedenému prístupu poskytnú  rýchlu orientáciu v problémoch, s ktorými územné samosprávy 
(osobitne obce) prichádzajú do kontaktu v súvislosti s inštitútom hlavného kontrolóra. 

Celkovo mám za to, že recenzovaná publikácia sa vzh adom na jej kvalitatívne parametre, nestane 
len asto používaným prame om informácií na úrovni územnej (obecnej) samosprávy, ale ur ite ju 
vnímam ako publikáciu, ktorá má aj akademický rozmer a bude užito nou pomôckou napr. pre 
študentov právnických fakúlt, príp. študentov verejnej správy v rámci príprav na súvisiace 
predmety. 
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VYBRANÉ VEDECKO-TEORETICKÉ PODUJATIA (APRÍL – JÚN 2013) 

Téma: 

Typ podujatia: 

Dátum konania: 

Miesto konania: 

alšie informácie: 

Olomoucké právnické dny 2013 

medzinárodná vedecká konferencia  

09.05.2013 – 10.05.2013 

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, zahájenie sa uskuto ní v Aule (budova B)  

http://www.opdny.upol.cz/ 

Téma: 

Typ podujatia:  

Dátum konania:  

Miesto konania:  

alšie informácie: 

Firemné právo 2013 – aktuálne otázky a vývoj práva obchodných spolo ností 
konferencia 

21.05.2013 – 22.05.2013 

Austria Trend Hotel Bratislava, Vysoká 2/A, Bratislava, Slovensko 
http://konferencie.education.sk/d-61098/firemne-pravo-2013-aktualne-otazky-a-vyvoj-prava-
obchodnych-spolocnosti-konferencia-bratislava 

Téma: 

Typ podujatia:  

Dátum konania:  

Miesto konania:  

alšie informácie: 

Poznej svého klienta (Know Your Customer) 

sympózium 

23.05.2013 – 24.05.2013 

Vysoká škola finan ní a správní, Estonská 500, 101 00 Praha 10 

http://kyc.law.muni.cz/content/cs/ 

Téma: 

Typ podujatia:  

Dátum konania:  

Miesto konania: 

alšie informácie: 

Autorské právo na internetu 
kkoonnffeerreenncciiaa   

3300..0055..22001133  

NNáárrooddnníí  11998877//2222,,  PPrraahhaa 
http://www.jobs.cz/konference/autorske-pravo-na-internetu/1741/  

Téma: 

Typ podujatia:  

Dátum konania:  

Miesto konania:  

alšie informácie: 

Workshop on EU Law on Industrial Emissions 

workshop 

03.06.2013 – 05.06.2013 

Budapest, National Office for the Judiciary, Hungarian Judicial Academy 

https://www.era.int/upload/dokumente/14647.pdf 

Téma: 

 

Typ podujatia:  

Dátum konania:  

Miesto konania:  

alšie informácie: 

II. esko-slovenské setkání doktorských student  a postdoktorand  oboru právní historie 

a ímského práva  

kkoonnffeerreenncciiaa  

1199..0066..22001133  

PPrráávvnniicckkáá  ffaakkuullttaa  MMaassaarryykkoovveejj  uunniivveerrzziittyy  vv  BBrrnnee 

http://www.law.muni.cz/dokumenty/21308 



 

 

 

 
 

Vážení itatelia, priaznivci a priatelia  
ob ianskeho združenia U ená právnická spolo nos . 

 
 

 
Tak, ako mnohé iné ob ianske združenia, nadácie i neziskové organizácie, 

aj ob ianske združenie U ená právnická spolo nos  
 sa v tomto roku uchádzalo o Vašu priaze  a podporu 

poukázaním 2 % dane z príjmov. 
 

Aj touto cestou  

AKUJEME  
všetkým fyzickým a právnickým osobám,  

ktoré venovali 2 % zo svojich daní v prospech našej organizácie.  
Získané prostriedky budú využité ú elne,  

aby znamenali prínos pre rozvoj spolo nosti a našej organizácie, 
a aby slúžili dobrému a poctivému cie u. 

 
 
 
 

 


