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ABSTRAKT: 
lánek se v nuje problematice vedení lidí z obecného hlediska se zam ením na základní p edpoklady v dce. 

Autorka poukazuje na význam a zp sob uplat ování zam stnanecké politiky p i výb ru budoucích vedoucích 
zam stnanc . Popisuje možnosti a základní p edpoklady p i získávání schopných zam stnanc .  

ABSTRACT/SUMMARY: 
This article focuses on leadership in general terms, focusing on basic requirements leader. The author points 
out the importance and the application of employment policies in selecting future managers. It describes the 
capabilities and the basic requirements in obtaining skilled employees.  
 

ÚVOD 
V posledních n kolika letech se stále více soukromý sektor zapojuje do poskytování ve ejných 
služeb a vykonává adu dalších inností, které mají vliv na celkovou strukturu a organizaci ve ejné 
správy. Organizace soukromého sektoru zabezpe ují ve ejné služby a zvyšuje se celkov  
i participace spot ebitel  na jednotlivých fázích tohoto procesu. Soukromý sektor si p i 
zabezpe ování ve ejných služeb osvojuje manažerské postupy a dovednosti subjekt  ve ejné 
správy a instituce ve ejné správy se naopak snaží v praxi aplikovat metody, které se osv d ily 
v soukromém sektoru. Dochází tak k sou innosti a n kdy i ke vzájemné spolupráci mezi soukromým 
a ve ejným sektorem. Na druhé stran  se realizuje nejen vzájemná spolupráce, ale v mnoha 
p ípadech i funkce ve ejného sektoru p ebírá zcela sektor soukromý. P esto, že se objevují nové 
trendy a metody ve ve ejné správ , v praxi stále existují problémy, kdy vedoucí pracovníci nemají 
dostate né znalosti v oblasti manažerských dovedností a nejsou schopni týmové práce nebo nejsou 
schopni ídit sv ený pracovní tým. Ve svém lánku se v nuji problematice vytipování klí ových 
zam stnanc  a talentovaných jednotlivc , kte í jsou sou asn  schopni vyhledat nové možnosti pro 
jejich další rozvoj. Každý lídr by m l být schopen v rámci svého profesního oboru vybrat n kolik 
potencionálních kandidát , nadaných jedinc , kte í se budou individuáln  vzd lávat a rozvíjet 
s ohledem k výkonu ur ité pracovní pozice nebo ídící funkce. 
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Klí ovou oblastí je vyhledávání nových erstvých talentovaných manažer  uvnit  i mimo organizaci, 
práce s talenty a jejich motivace. Na manažerské úrovni je velmi d ležité vytvo ení plánu 
nástupnictví manažer . 

LIDSKÉ ZDROJE A JEJICH VÝZNAM 
Zam stnanci, kte í tvo í organizaci, jsou její nejv tší devizou1. Organizace ídí a rozvíjí celkový 
potenciál vlastních zam stnanc  i celé organizace tak, aby jím byla podporována stanovená 
strategie a efektivní fungování proces  probíhajících v organizaci. K tomu musí být kariérní plány 
zam stnanc  v souladu se strategickými cíli organizace. Organizace se musí neustále snažit 
identifikovat lidské zdroje, rozvíjet je a v novat jim pot ebnou pé i, aby bylo zajišt no jejich 
optimální využití a dosažení úsp chu.  

Správný zp sob uplat ování zam stnanecké politiky není jen v cí personálního útvaru organizace, 
záleží také na všech vedoucích zam stnancích, manažerech a vedoucích odd lení v organizaci, aby 
prokazovali sv j zájem o záležitosti zam stnanc  a aktivn  podporovali kulturu otev ené 
komunikace a transparentnosti.  

Velké podniky asto soupe í o talenty a jsou ochotny platit závratné sumy za jejich nábor a za 
služby headhunter . Nábor kvalitních zam stnanc  s velkým potenciálem je bezesporu d ležitou 
sou ástí rozvoje organizace, ale nemá smysl, pokud jejich potenciál není dále rozvíjen2. Z nových 
pracovník , kte í se na základ  výb ru stávají sou ástí firmy, jsou vybíráni ti s nejvyšším 
potenciálem, aby absolvovali nákladné programy rozvoje. Zdaleka ne všichni nad jní a talentovaní 
pracovníci z nich vycházejí úsp šn . Je známou skute ností, že velké firmy opouští nadpr m rn  
mnoho nadaných pracovník , aniž by odvedli špi kovou práci. Malé a st ední podniky si zase 
st žují, že si své talenty nedokáží udržet, protože nemohou držet krok s podmínkami, které nabízejí 
velké spole nosti. 

Každý zam stnanec má jedine né schopnosti a silné stránky, kterými se odlišuje od ostatních 
a kterými nad ostatními vyniká3. Je velkým um ním tyto vlastnosti rozpoznat a využít. Dobrý v dce 
by m l mít schopnost rozpoznat i náznaky význa nosti u ostatních.  

Pracovníci musejí chtít a sm t uplat ovat ty znalosti a schopnosti, pro n ž byli p ijati. Sami však 
zodpovídají za to, že je využívat cht jí. Jsou to ale jejich nad ízení, kte í musí vytvo it takové 
podmínky, aby je využívat sm li a mohli. Mezi potenciálem a jeho napln ním stojí osobní 
angažovanost. Osobní angažovanost se zakládá na optimálním umíst ní zam stnance ve firm . 
O tom lze mluvit tehdy, jsou-li individuální vlohy zam stnance v as rozeznány, ocen ny a trvale 
podporovány. Toho nelze dosáhnout bez individuální personální práce, komunikace, kvality ízení 
a jejich p enesení do každodenní praxe.  

Angažovaní pracovníci znají své schopnosti, dokáží je dát najevo a um jí je v praxi uplatnit, 
dostanou-li k tomu šanci. Tito pracovníci mají jasné p edstavy a o ekávání. Dávají návrhy a kladou 
si požadavky, jednají proaktivn , p ebírají odpov dnost a rozhodují. Jejich stimulem je nadšení pro 
v c i vidina osobního úsp chu. Pokud vedoucí neumí s takovými lidmi pracovat a podporovat je, 
pak tito pracovníci ztrácejí svou motivaci a mohou se bu  jevit jako lidé bez zvláštního nadání, 
nebo se stávají pro vedoucího nepohodlnými pro své postoje. Dlouhodob  úsp šné týmy vedou 
šéfové, kte í s takovými lidmi um jí jednat, nebo  v dí, že úsp ch je možné maximalizovat pouze 

                                                            
1) ADAIR, J. Leadership. U te se od velkých v dc . Brno: Computer Presss, a.s., 2006. s. 289. 
2) KRÁLOVÁ, J. P íb hy z kou ování. Moderní ízení. 2009, sv. 6 s. 58-59. 
3) BEDRNOVÁ, E., NOVOTNÝ, I. a kol. Psychologie a sociologie ízení. Praha: Management Press. 2002, s. 20.  
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díky vysokým výkon m jednotlivc . Zajišt ní angažovanosti a konstruktivní nálady v celé organizaci 
vyžaduje kulturu vedení a podpory zam stnanc , kompetentní vedení, motivované pracovníky 
zvládající vysoké nasazení i optimální pracovní pozice pro jednotlivé zam stnance. 

Studium angažovaných zam stnanc  a jejich výkonu vedlo k vytvo ení následujících záv r . Vysoce 
angažovaní zam stnanci vykazují o 87 % vyšší p ipravenost z stat ve firm . Vysoká angažovanost 
m že zvýšit výkon zam stnanc  až o 2 %. V pr m ru jen 11 % zam stnanc  pat í do kategorie 
vysoce angažovaných. Neuv itelných 76 % zam stnanc  udává, že by byli schopni podat vyšší 
výkon, a to až o 20 %. Nejv tší možnosti, jak vzbudit angažovanost zam stnanc , spadají do oblasti 
m kkých faktor  a do oblasti komunikace a ídících dovedností. 

P ístup nejlepšího umíst ní, tzv. bestplacement, vychází z toho, že teprve má-li každý z pracovník  
optimální podmínky pro rozvoj svých silných stránek (a m že tak co nejvíce potla it stránky slabé), 
m že být energie všech pracovník  pln  využita. Proto se tento p ístup musí uplat ovat u každého 
jednotlivce, a  už se jedná o lena týmu nebo vedoucího pracovníka.  

P ístup nejlepšího umíst ní je principiáln  založen na tom, že hodnoty organizace mohou být pro 
všechny stejné, realizují se individuáln . Stejn  tak cíle organizace jsou pro všechny stejné, ale 
zp sob, jak jich dosáhnout, je závislý na ad  faktor , a tím je individuáln  odlišný. Nakonec to, zda 
se k zam stnanci jeho sou asné povolání hodí, zda je p ipraven na stoprocentní nasazení, závisí na 
jeho pracovní pozici v týmu a v celé firm . 

Tento p ístup si také klade za cíl uschopnit vedoucí síly, aby uv dom le vedly angažované 
pracovníky a zajistily jejich trvalou motivaci. Pouze se spolupracovníky, kte í jsou v n kterých 
díl ích oblastech lepší než samotný vedoucí, a tým tak dopl ují, je vedoucí schopen dosáhnout 
špi kových výsledk . 

ZAM STNANCI V RÁMCI VE EJNÉ SPRÁVY (MODEL CAF) 
Model CAF4 doporu uje organizacím ve ejného sektoru hodnotit schopnost práce se zam stnanci 
dle t chto kritérií: 

Transparentní plánování, ízení a zlepšování lidských zdroj  s ohledem na strategii a plánování 

a) pravidelné analyzování sou asných a budoucích pot eb lidských zdroj  vzhledem 
k pot ebám a o ekáváním zainteresovaných stran, 

b) vypracování, rozvíjení a sd lování politiky ízení lidských zdroj  v souladu se strategií 
a plánováním organizace, 

c) zajišt ní zp sobilosti lidských zdroj  (nábor, umís ování, a rozvoj zam stnanc ) s cílem 
plnit úkoly organizace; vyvažování pravomocí a odpov dností, 

d) sledování vynaložených lidských zdroj  p i vytvá ení a rozvíjení sí ových služeb, 
e) vypracování, rozvíjení a dosažení shody na politice obsahující objektivní kritéria týkající se 

náboru, kariérního r stu, odm ování a jmenování zam stnanc  do manažerských 
funkcí, 

                                                            
4) Model CAF je nástroj ízení kvality, který byl vytvo en speciáln  pro podmínky organizací ve ejného sektoru. Je výsledkem 
spolupráce ministr  EU odpov dných za ve ejnou správu a od roku 2000 byla p edstavená jeho první verze. Základem modelu 
je sebehodnocení, které pomáhá organizaci jednak identifikovat její silné stránky, jednak získat p ehled aktivit vedoucích 
k trvalému zlepšení výsledk  organizace. V sou asné dob  je Evropskou institucí dále rozvíjen. Srov. nap . HRABALOVÁ, S., 
KLÍMOVÁ. V., NUNVÁ OVÁ, S. Metody a nástroje ízení ve ve ejné správ . 1. vyd. Brno: MU, 2005. s. 130 Model CAF 
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f) zabezpe ení vhodných pracovních podmínek v celé organizaci, v etn  pé e o zdraví 
a požadavk  na bezpe nost práce, 

g) ízení náboru a kariérního r stu zam stnanc  s ohledem na dostupnost zam stnávání 
a rovné p íležitosti (nap . pohlaví, sexuální orientace, postižení, v k, rasa a náboženské 
vyznání), 

h) zabezpe ení podmínek p ispívajících k rovnováze pracovního a osobního života 
zam stnanc , 

i) v nování zvláštní pozornosti pot ebám znevýhodn ných zam stnanc  a lidem 
s postižením. 

Zjiš ování, rozvíjení a využívání kompetencí zam stnanc  a sla ování cíl  jednotlivc  s cíli 
organizace 

a) zjiš ování aktuálních kompetencí na úrovni individuální a na úrovni organizace z hlediska 
znalostí, dovedností a postoj , 

b) projednávání, stanovování a sd lování strategie pro rozvíjení kompetencí, zahrnující 
mimo jiné celkový schválený plán vzd lávání vycházející ze sou asných a budoucích 
pot eb organizace a jednotlivc  (rozlišující mezi povinnými a volitelnými vzd lávacími 
programy), 

c) vypracování a odsouhlasení plán  osobního rozvoje a vzd lávání pro všechny 
zam stnance se zvláštním d razem na v d í a manažerské schopnosti a schopnosti 
jednat se zákazníky/ob any a partnery, p ípadn  v etn  odborného výcviku na 
poskytování sí ových služeb, 

d) rozvíjení manažerských a v d ích dovedností a relevantních kompetencí managementu 
vztahující se na zam stnance organizace, ob any/zákazníky a partnery, 

e) zajišt ní podpory a pomoci novým zam stnanc m (nap . prost ednictvím mentoringu, 
kou ování a tutoringu), 

f) podporování vnit ní a vn jší mobility zam stnanc , 
g) rozvíjení a ší ení moderních zp sob  vzd lávání (nap . využívání multimédií, školení p i 

práci, e-learning), 
h) plánování vzd lávacích aktivit a rozvíjení komunika ních technik v oblasti ízení rizik 

a st et  zájm , 
i) hodnocení dopad  vzd lávacích a rozvojových program  v porovnání s náklady 

vynaloženými na tyto innosti prost ednictvím monitoringu a analýzy náklad /výnos . 

Zapojování zam stnanc  rozvíjením otev eného dialogu a ud lováním pravomocí 

a) propagování kultury otev ené komunikace a dialogu a podpora týmové práce, 
b) aktivní vytvá ení prost edí pro získávání nápad  a návrh  od zam stnanc  a vytvá ení 

p íslušných mechanism  (nap . systém podávání návrh , pracovní skupiny, 
brainstorming), 

c) zapojování zam stnanc  a jejich zástupc  do tvorby plán , strategií a cíl , navrhování 
proces  a do identifikování a provád ní aktivit pro zlepšování, 

d) hledání dohody/konsenzu vedoucích zam stnanc  a zam stnanc  v otázce cíl  a zp sob  
m ení jejich m ení, 
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e) pravidelné provád ní pr zkum  názor  zam stnanc  a zve ej ování jejich výsledk , 
p ehled , vyhodnocení, 

f) umožn ní zam stnanc m poskytnout zp tnou vazbu svým nad ízeným, 
g) konzultování se zástupci zam stnanc  (nap . odbory). 

TALENT A TALENT MANAGEMENT 
Talent je nejv tší váhová a finan ní jednotka starov kého ecka5. P edstavuje více než 26 kg i 
6000 drachem. Talent je v novo-zákonných textech nazýván jako h ivna, ke které se váže jedno 
z nejkrásn jších podobenství, které kon í tím, že kdo ji má, dostane ješt  p idáno. V oblasti 
lidských zdroj  jsou výrazem talent mín ni lidé, jejich vlastnosti, vlohy a silné stránky. Konkrétn  
výraz talent odpovídá t m lidem, kte í mezi ostatními vy nívají nad pr m r svými vynikajícími 
osobitými vlastnostmi. 

Nástrojem ízení kariéry vybraných (talentovaných) lidí je talent management. Každá firma si musí 
vymezit, koho bude považovat za talent. Talent se vyzna uje perspektivou a není limitován v kem. 
Vliv talentu je výrazný ve firmách založených na znalostech jako priorit . Talent  bývá mezi 10 až 
15 %, pro zbývajících 85-90 % program managementu talent  akceleruje jejich kariéru a zvyšuje 
jejich výkonnost a tento program je rovn ž stabiliza ním faktorem t ch nejmobiln jších lidí ve 
firm . Proces talent managementu za íná identifikací talentovaného lov ka a kon í využíváním 
jeho zp sobilostí.  

Talent management je funk ní a pro firmu výhodný a efektivní, jestliže jsou talent m nechány 
otev ené dve e pro vstup na jakékoli pozice, není z talent  vytvá en privilegovaný elitní klub, je jim 
zam stnavatelem nabídnuta reálná perspektiva a jestliže jsou programy talent managementu 
dob e komunikovány v i zbytku firmy. 

Na trhu práce roste boj o talenty všech v kových kategorií6. Podniky musí rychle jednat a vytvo it 
p edpoklady, aby mohly usp t v sout ži o talentované lidi s potenciálem. Personální management 
a pozitivní zm ny firemní kultury v tom hrají klí ovou roli. Firma, která chce usp t, si musí budovat 
pov st dobrého zam stnavatele, nabídnout flexibilní formy práce, poskytovat zam stnanc m 
výcvik a vzd lávání a tak si je udržet. 

Pouze ten, kdo zná své slabé a silné stránky, je s to efektivn  získávat pro firmu talentované lidi. 
Proto by podniky m ly p edevším vyhodnotit svou pozici na trhu práce d íve, než se pustí do boje 
o talenty. Celková analýza by m la zahrnovat tyto následující body: 

• Analýza demografie podniku (v ková struktura zam stnanc , kvalitativní a kvantitativní 
pot eba personálu). 

• Analýza oddanosti / kompetencí (poznání rizik fluktuace). 
• Zjišt ní, co podnik nabízí zam stnanc m – výhody a možnosti (popis aktuální skute né 

pozice na stran  nabídky). 
• Analýza trhu práce (identifikace relevantních skupin uchaze  o místo, identifikace 

zájemc  o práci na áste ný úvazek). 
• Analýza uchaze  o místo (specifická o ekávání jednotlivých skupin uchaze ) 

                                                            
5) MIKULAŠTÍK, M. Manažerská psychologie. Havlí k v Brod: Grada Publishing, 2007, s. 45. 
6) MLÁDKOVÁ, L. Management znalostí v praxi. Praha: Professional Publishing, 2004, s. 19. 
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• Analýza pov sti (image) zam stnavatele (image podniku u jednotlivých skupin uchaze  
o místo). 

• Analýza konkurence (poznání aktivit konkurent  na relevantních trzích práce). 
• Konkuren ní pozice podniku (poznání absolutní a relativní konkuren ní pozice podniku na 

trhu práce). 
• Vypracování návrhu profilu zam stnavatele na trhu práce (základní teze pro nábor 

a p ijímání zam stnanc , udržení zam stnanc  ve firm  a podpora jejich osobního r stu) 
• P epracování nabídky podniku zam stnanc m (nová nabídka výhod a možností pro 

jednotlivé skupiny uchaze  o zam stnání). 
• HR audit (podn ty ke zlepšení životaschopnosti existujících HR systém  a proces  ve 

vazb  na žádoucí image podniku na trhu práce a nabídku zam stnanc m). 
• Kontrola úsp šnosti (podn ty ke zlepšení pov sti podniku na trhu práce a nabídky 

zam stnanc m). 

Další podmínkou je, aby se image firmy komunikovaná na trhu práce shodovala s tím, co se ve 
firm  skute n  prožívá. Nesrovnalosti jsou rychle odhalovány a vedou k r stu fluktuace nebo 
znesnad ující nábor nového personálu. Není výhrou talentované zam stnance získat, ale udržet si 
je a dokázat využívat jejich talentu. 

VÝB R A PODPORA BUDOUCÍCH V DC  
Každý v dce se v dcovství musel n kdy nau it7. Pokud je lov k dobrým v dcem, potom má 
schopnost vid t sám sebe pravdivýma o ima a ochotu se neustále u it a zlepšovat tak své 
v dcovské schopnosti. K dobrému v dci se vztahuje i schopnost rozpoznat náznaky význa nosti 
v ostatních a ochota rozvíjet je. 

lov k, který má potenciál stát se v dcem, má již n které pot ebné v dcovské vlastnosti vrozené. 
Sám si, ale této skute nosti, není v dom. Jejich odhalení je úkolem zkušeného v dce. Ten by m l 
takovému lov ku dát pot ebu nebo p íležitost vést, snažit se ho povzbudit a možná ur it sm r 
nebo program vedení. Na základ  toho postupu lov k s vrozeným potenciálem v dce již své 
vrozené schopnost rozvine. Ti s v tším množstvím p irozeného potenciálu se mohou stát lepšími 
v dci, ovšem za p edpokladu, že budou ochotni na sob  dále pracovat. 

Potenciál pro vedení lidí lze strukturovat do n kolika úrovní: 

• Zkušenosti potenciálního v dce s vedením, a  už vedl n koho on sám nebo byl on veden 
dobrým v dcem. 

• Vnit ní motivace potenciálního v dce pro vedení lidí a jednání s lidmi, dále jeho základní 
postoje k sob , k lidem, k životu, k firm , ke sv tu. (lze vyjád it rovn ž jako charakter 
lov ka). 

• Postoj k u ení neboli jeho schopnost u it se ze zkušeností a ze všech dalších podn t  
a neustále se zlepšovat.  

• Emo ní inteligence, která je základní odborností pro jednání s lidmi a která zahrnuje 
dovednosti jako sebeuv dom ní, sebeovládání, motivace, empatie, sociální dovednosti. 

                                                            
7) BEDRNOVÁ, E., NOVOTNÝ, I. a kol. Psychologie a sociologie ízení. Praha: Management Press. 2002, s. 29.  
 



16

WWW.UCPS.SKKLÁRA HORZINKOVÁ

 

 

 

(osvojení si t chto dovedností a jejich uvedení do praxe vyžaduje odpovídající zm ny 
v postojích lov ka). 

• Znalosti cíl , zásad a postup  vedení lidí, znalost základních zásad spole enského chování 
(takt, ohleduplnost, úcta k lidem, esteti nost). Dále také znalost prost edí, v n mž vedení 
lidí probíhá, cíl  a poslání firmy, ale také mimopracovního života lidí (pé e o vyváženost 
práce a života, psychické a fyzické zdraví). 

• Projevovaný a praktikovaný potenciál, který se projevuje ve stále promyšlen jším 
osobním stylu vedení lidí.  

Potenciál je sám o sob  vždy jen potenciálem, stává se užite ným jen tehdy, je-li dob e 
a opakovan  využíván a také cílev dom  rozvíjen. Jsou to dobré vzd lávací systémy, které vytvá í 
podmínky, ze kterých se rodí skv lí v dci.8 Pouze rozvíjený a p i ešení praktických situací 
uplat ovaný potenciál pro vedení lidí p er stá v kompetentnost vedoucího. Jednotlivé složky 
tohoto potenciálu se stávají základem pro budování a posilování kompetencí.  

U it se v dcovství znamená spojit na jedné stran  zkušenosti a praxi a na druhé stran  zásady 
a teorie. B žnou chybou je, když si lov k myslí, že v dcovství se dá nau it pouze prost ednictvím 
zkušeností. Ani teorie a ani pravidla vy tená z knížek sama o sob  nenau í lov ka, jak vést ostatní. 
Všechny akademické studie lov ka u í o tom, co je to v dcovství, ale nenau í ho vést jiné osoby. 
Praxe bez teorie a teorie bez praxe nejsou produktivní.  

Pro vedení lidí jsou st žejní p edevším vnit ní motivace a postoje. Znalosti a dovednosti jsou až 
druho adé, protože v dcovství m že být založeno na síle osobnosti. Pokud nejsou vnit ní motivace 
a postoje v po ádku, vzd lávání ani výcvik nepom že. 

Vzd lávání v oblasti v dcovství rozhodn  není výdobytek dnešní doby. Již ve Starov kém ecku 
bylo smyslem života vychovávat muže s p irozeným v dcovským talentem, rozvíjet jejich osobnost 
a pozd ji jim umožnit získat technické nebo profesionální znalosti v oboru, který si pro sv j život 
sami vyberou. ekové v d li, že základem demokratické spole nosti je dobré v dcovství. ekové 
rovn ž v ili, že se v dcovství dá nau it bez ohledu na úrove  p irozeného nadání. ecký spisovatel 
Plutarch, napsal první knihu v dcovských studií, na kterou pozd ji, n kdy uprost ed druhé sv tové 
války, odkazoval své d stojníky Winston Churchill. Po období renesance vyrostlo velké množství 
škol a univerzit, které lidi p ipravovaly na poslání v dce. Ne proto, že by se tak narodili nebo m li 
odpovídající spole enské postavení, ale proto, že m li vlastnosti, pat i né v domosti a universální 
v dcovské dovednosti.  

VÝB R TALENT  Z EXTERNÍCH A INTERNÍCH ZDROJ  
Trh práce se od základu m ní v souvislosti s aspekty jako je nedostatek odborník , demografický 
vývoj, sout ž o talentované lidi a zm n ný systém hodnot mnoha zam stnanc . Není již dostatek 
mladých lidí nastupujících do zam stnání ze škol, podniky proto hledají nový personál i v zahrani í, 
ve všech v kových skupinách i mezi t mi, kte í odešli do penze a mají zájem znovu za ur itých 
podmínek nastoupit do práce. Trh se tak stává heterogenním, pot eby jednotlivých skupin lidí, kte í 
jsou k dispozici na trhu práce, se mohou vzájemn  velmi r znit. Pr b žn  se m ní také hodnotové 
systémy pracujících lidí. Loajalita k ur itému zam stnavateli se postupn  snižuje, stále ast ji se 
vyskytují p íznaky nadm rného stresu a syndrom vyho ení. Pro zam stnance nabývá na významu 
rovnováha mezi prací a osobním životem. Tím vším se m ní i struktura pracovní motivace. Pro 

                                                            
8) MUNZNER, A. Den Kampf um Talente gewinen, ohn zu fuhren. IO NeW management, 2008, s. 24-27. 
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podniky, které cht jí získat a udržet si dobrou pozici na trhu práce, je enormn  d ležité dob e znát 
jak vlastní zam stnance, tak zájemce o práci z externích zdroj . 

Nábor, výb r a p ijímání pracovník  je dnes v kompetenci personálního ízení firmy9. Na této 
aktivit  se podílí personální útvary i liniový vedoucí, n kdy také další množství lidí jako jsou 
personální agentury a psychologové. Výb r pracovník  je jedním z nejd ležit jších krok  
a intuitivní rozhodování manažer  a personalist  není v tšinou dostate né. Zárukou 
kvalifikovan jšího výb ru je psychologická metodologie. V sou asné dob  se využívá p edevším 
assesment center místo pouhých psychologických výb rových ízení, která provádí psycholog sám 
s uchaze i. 

Assessment centra jsou diagnosticko-výcvikové programy. I v tomto p ípad  se využívá 
psychologických výkonových a projektivních test  a dotazník , ale pouze ve form  
standardizovaných, validních a spolehlivých metod. Vedle toho se uplat ují p ípadové studie, 
ešení problémových situací, vypracování projekt , simula ní metody, hraní rolí, prezentace 

ú astník , anamnéza osobní a pracovní, analýza biografických dat, sebehodnocení a další. Obm na 
závisí na tom, jaké je složení uchaze  a pro jaké funkce se d lá p íslušný výb r.  

Prap edkem všech sou asných hodnotících center ur ených pro výb r zam stnanc  je War Office 
Selection Board (WOSB). Jedná se o metodu vyvinutou pro výb r v dc  v prvním roce druhé 
sv tové války. Do této doby se p i výb ru nových d stojník  britská armáda spoléhala na p ijímací 
pohovory, u nichž se zjiš ovalo, kdo jsou rodi e uchaze e nebo jakou školu uchaze  vystudoval. 
Dvacet p t až padesát procent osob vybraných na základ  t chto p ijímacích pohovor  se pozd ji 
muselo z d stojnické školy vrátit zp t ke svým jednotkám, protože nebyli zp sobilí vést vojáky. 
Naproti tomu metody WOSB byly založeny na principu výb ru v dc  skupin tím, že je do t chto 
skupin za adili a pov ili spln ním ur itých úkol . Zám rem bylo prov it, nakolik se každému 
z kandidát  da ilo vykonávat velitelské funkce, kterými m li pomoci skupin  se spln ním úkolu 
a udržet ji pohromad  jako pracovní tým. Výb r tímto zp sobem probíhal n kolik dní. Systém 
WOSB byl mimo ádn  úsp šný. Britská armáda ho používá i v sou asnosti a brzy ho p evzaly i další 
armádní služby. Státní správa již b hem války p edstavila svoji vlastní verzi WOSB. 

Pr b h a délka dnešních assessment center závisí na stanovených cílech a rámcových podmínkách 
firmy. Obvykle trvá dva až t i dny a hodnotí se maximáln  deset až trnáct uchaze . Po et 
posuzovatel  by m l odpovídat po tu uchaze , na každého posuzovatele by m li p ipadat nejvíce 
dva uchaze i. Posuzovatelé p itom sledují sou asn  více uchaze . Každý uchaze  by m l být 
hodnocen alespo  5 hodnotiteli, aby bylo možné srovnat jednotlivá hodnocení a nedocházelo 
k profesionálnímu zkreslení. Mezi leny týmu posuzovatel  by m li figurovat personální manažer, 
nad ízený pracovník, odborník v oboru, minimáln  dva psychologové a p ípadn  další zkušené 
a vyzrálé osoby.  

P i assessment centru se posuzuje p edevším: 

• Celkový vn jší dojem a spole enské vystupování. 
• Interakce, sociální vztahy. 
• Vyjad ovací schopnosti. 
• Vytvá ení a zastávání vlastního mín ní. 
• V cnost. 
• Bohatství nápad . 

                                                            
9) NÁHLOVSKÝ, P. Kou ování spolupracovník - jak s tím za ít. Moderní ízení. 2008/10, s. 65-66. 
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• Schopnost analýzy. 
• Ochota p ijmout názor. 
• P ístupnost. 
• Angažovanost v diskusi. 
• Aktivní a pasivní naslouchání. 
• Stabilita v oblasti emocionální. 
• Z eteln  se projevující tendence dominovat nebo se pod ídit. 
• Týmový duch, schopnost a ochota spolupracovat. 

Assessment centra je možné využít jak p i výb ru zam stnanc  z vn jších, tak p i výb ru z vnit ních 
zdroj . Nedoporu uje se však posuzovat ve spole né skupin  uchaze e interní a externí. 
U zam stnanc  firmy lze assessment centrum rozd lit na n kolik sezení v pr b hu dvou až ty  
m síc . To se naopak nedoporu uje u externích uchaze . 

Identifikace a podpora osobního rozvoje nositel  potenciálu z interních zdroj  je atraktivní 
alternativou k získání talentovaných lidí s vysokým potenciálem z externích zdroj . Tyto interní 
zdroje p itom mají mnohem v tší a trvaleji využitelný potenciál než zdroje externí. Navíc podpora 
rozvoje stávajících zam stnanc  podporuje zesílení spojení mezi zam stnanci a podnikem. 
Fungující systém podpory osobního rozvoje se ovšem nedá v podniku zavést v krátké dob , protože 
nejde jen o uplatn ní ur itých nástroj  a proces , ale p edevším o zabudování podpory osobního 
rozvoje do firemní kultury. Nad ízení na všech úrovních musí p ijmout podporu u ení a osobního 
rozvoje zam stnanc  jako svoje vnit ní hodnotu a zárove  jako sv j úst ední manažerský úkol. Jde 
tedy p edevším a v prvé ad  o zm nu postoj , až v druhé ad  o pot ebné nástroje. 

ZÁV R 
V p íštích letech nebude mít v tšina spole ností jinou možnost, než vážn  p ehodnotit své 
strategie v oblasti talent  a výkonnosti. Posun v demografických údajích by však nem l být jediným 
d vodem k tomuto kroku. Zvyšování výkonnosti talent  totiž p ímo zlepšuje organiza ní výsledky. 
Zam ení na talenty v rámci spole nosti, je navíc ve v tšin  spole ností relativn  novou oblastí, 
a proto dob e navržená strategie ízení talent  m že organizaci skute n  odlišit 

Aktuální problematice ízení lidských zdroj  a talent managementu se v poslední dob  za íná 
v novat ím dál tím více firem. Efektivní využití zam stnanc , konkrétn  talentovaných jednotlivc  
je chápáno jako zásadní podmínka dosahování požadované výkonnosti organizace. Talent 
management nalezení talentovaných zam stnanc , jejich rozvoj, využívání a udržení v organizaci 
považuje za hlavní faktor konkurenceschopnosti organizace. 

Hlavní výhoda talent managementu spo ívá v zajišt ní a fungování modelu „správní lidé na 
správných místech a ve správnou dobu.“ Tento model umož uje zam stnanc m efektivn  
napl ovat celofiremní strategii a zvyšovat konkurenceschopnost.  

Jak jsme již v pr b hu lánku popsali, pod pojmem Talent Management si dnes p edstavujeme 
ucelený systém proces  a aktivit, jejichž cílem je nalezení nových možností r stu pro firmy, ale 
i t eba akademická pracovišt  a v našem p ípad  i v rámci zvýšení efektivity ve ejné správy. 
Takovýto nástroj by m l být znám a k ruce každému HR managerovi i v rámci ve ejné správy. 

Nositeli Talent Managementu jsou ti, kdo jej pot ebují – tzn. nej ast ji firmy, akademická 
pracovišt , školy. Každý subjekt si musí vytvo it sv j systém, svoji vlastní infrastrukturu, svoje 
know-how. Odpov dnost za Talent Management má „nejvyšší patro“ – top management. Talent 
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Management je klí ová strategická funkce firem, akademických pracoviš , vysokých škol a ady 
dalších institucí. 

Definice talentu je p ekvapiv  jednoduchá a má dv  roviny. První rovinou jsou znalosti, dovednosti 
a vlohy osobnosti. V angli tin  se používá zkratka KSA /knowledge, skills abilities/. Tuto rovinu lze 
popsat a kvantifikovat. Druhá rovina – podle názoru mnoha odborník  mnohem d ležit jší než 
první – je charakter a motivace dané osobnosti. Tyto vlastnosti rozhodují o využití KSA. 

Klí ové pravidlo Talent Managementu je rozvíjet všechny aspekty talentu – nikoli pouze nap . 
znalosti a základním pravidlem je rozpoznat talentovaného jedince, nejenom v rámci firmy, ale 
i mimo ni. K tomu by m ly sloužit standardizované nástroje HR manažer , ale nejenom ty, ale 
i jejich intuice a zkušenosti z praxe p i výb ru talent  potažmo budoucích zam stnanc  dané 
spole nosti. 

V další kapitole navážeme na tento lánek a budeme se blíže v novat knowledge managementu 
a znalostem ve vztahu k ízení lidských zdroj  a výb ru talent . 
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NIEKO KO ÚVAH K TROVÁM SÚDNEHO KONANIA  
 

SOME VIEWS ON THE COSTS OF PROCEEDINGS 
 
MGR. VALÉRIA ENIK  HORVÁTH 
ADVOKÁTSKA KONCIPIENTKA  
 
K Ú OVÉ SLOVÁ:  
trovy konania, súdny poplatok, oslobodenie od platení súdneho poplatku, náhrada trov konania 

KEY WORDS:  
costs, court fee, exemption from payment of court fee, reimbursement of costs 

ABSTRAKT: 
Príspevok skúma inštitút trov konania v rámci ob ianskeho súdneho konania. Osobitný priestor venuje autor 
inštitútu náhradu trov konania a zásadám, ktoré sa aplikujú pri rozhodovaní o náhrade trov konania. Sú as ou 
príspevku sú aj úvahy de lege ferenda. 

ABSTRACT/SUMMARY: 
The article analyses the institute of costs in civil proceedings. Special attention is paid to the reimbursement of 
costs and to the principles which are applied in the decision on costs. The article also contains considerations 
de lege ferenda. 
 

ÚVOD 
Trovy konania – toto ozna enie má tretia hlava tretej asti zákona . 99/1963 Zb. Ob iansky súdny 
poriadok v znení neskorších predpisov ( alej len Ob iansky súdny poriadok).  

Inštitút trov konania je pojmovým prvkom ob ianskeho procesu a zah a v sebe všetky relevantné 
výdavky subjektov od za iatku ob ianskeho súdneho konania až po právoplatné skon enie veci. 
Pod a ústavného zákona . 420/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, 
právo na súdnu a inú právnu ochranu patrí medzi základné udské práva. Na to, aby toto právo 
mohlo svoj obsah aj reálne nap a , dôležité miesto v systéme justície majú trovy konania a ich 
náhrada. Ve ký vplyv na prístup k súdnej a k inej právnej ochrane má faktor, i osoba má 
k dispozícii dostato né finan né, ekonomické prostriedky na uplatnenie tohto práva. Na riešenie 
tejto situácie musí existova  zákonná úprava. Právnu úpravu trov konania môžeme nájs  
Ob ianskom súdnom poriadku a v zákone . 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a o poplatkoch za 
výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov ( alej len zákon o súdnych poplatkoch 
a o poplatkoch za výpis z registra trestov). Dôsledkami spojitosti uplatnenia práva na súdnu 
ochranu s finan nými možnos ami osoby sú:  

• osoby, ktoré sú ekonomicky „slabšie“, majú obmedzenejší prístup na uplatnenie 
ústavného práva na súdnu a inú právnu ochranu, lebo nemajú dostato né financie na 
zaplatenie súdneho poplatku a trov právneho zastúpenia, 

• vytvára sa faktická nerovnos  pred zákonom a pred súdom/iným orgánom ochrany práva. 
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Aj ke  berieme do úvahy dôsledky, ktoré vyplývajú z finan ných predpokladov na súdnu a inú 
právnu ochranu môžeme konštatova , že princíp rovnosti je princípom, ktorý sa v civilnom procese 
uplat uje. Je pravdou, že táto rovnos  je niekedy porušovaná v dôsledku finan nej nerovnosti 
ú astníkov konania, ale právne normy, ktoré upravujú platenie a náhradu trov konania prispievajú, 
môžu pomôc  pri vyrovnaní tejto nerovnosti.1 

Trovy konania v ob ianskom procese majú nieko ko funkcií: 

• prevencia – inštitút trov konania pôsobí preven ne pred šikanóznymi žalobami a pred 
vedením akademických, neefektívnych a zbyto ných sporov, 

• reparácia a sankcia – povinnos  náhrady trov konania neúspešnou stranou je sankciou za 
neúspech a reparáciou druhej procesnej strany v podobe „oslobodenia“ od zaplatení trov 
konania.2 

• limitácia výberu procesných prostriedkov – ú astníci konania limitujú procesné 
prostriedky, ktorými uplat ujú svoje práva alebo sa bránia proti tvrdeniam druhej strany. 
Vo ba spôsobu vedenia sporu ovplyv uje aj rozsah trov konania. ím viac neefektívnych 
procesných úkonov robia ú astníci konania, tým viac trov treba vynaklada . Nadbyto né 
trovy nemôžu by  nahradené.3 

• uprednost ovanie mimosúdnych riešení sporov a odbremenenie súdov od sporov, ktoré 
môžu by  rozhodnuté bez súdneho konania.  

TROVY KONANIA 
V § 137 Ob ianskeho súdneho poriadku sa nachádza demonštratívny výpo et trov konania. Pod a 
tohto ustanovenia trovami konania rozumieme najmä hotové výdavky ú astníkov a ich zástupcov, 
vrátane súdneho poplatku, ušlý zárobok ú astníka konania, ako aj ich zákonných zástupcov, trovy 
dôkazov, odmena notára za vykonané úkony súdneho komisára a jeho hotové výdavky, náhrada 
výdavkov právnickej osoby, ktorá je oprávnená zastupova  v konaní pod a osobitného predpisu, 
odmena správcu dedi stva a jeho hotové výdavky, tlmo né a odmena za zastupovanie, ak je 
zástupcom advokát. 

Trovy konania môžeme rozlišova  na trovy štátu a na trovy ú astníkov konania. Medzi trovy štátu 
zara ujeme trovy dôkazov, ktoré nie sú kryté preddavkom, trovy právneho zástupcu pod a § 30 
Ob ianskeho súdneho poriadku, odmeny notárom a správcom dedi stva a tlmo né. Súdne 
poplatky, hotové výdavky ú astníkov a ich zástupcov, ušlý zárobok, preddavky na trovy dôkazov, 
odmeny za zastupovanie advokátom, odmeny notárom a správcom dedi stva patria medzi trovy 
ú astníkov konania.4 

Hotové výdavky sú výdavky, ktoré vznikli ú astníkovi konania v súvislosti so za atím konania, 
v priebehu konania a jeho výsledkom. Medzi hotové výdavky patria napríklad trovy spojené 
s podaním žaloby, cestovné, stravné a noclažné.5 Hotové výdavky právneho zástupcu ustanoví 
vyhláška Ministerstva spravodlivosti . 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za 
poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov ( alej len vyhláška a odmenách 
a náhradách advokátov na poskytovanie právnych služieb). Pod a § 15 vyhlášky o odmenách 

                                                            
1) MAZÁK, J. Základy ob ianskeho procesného práva, 3. vydanie, Bratislava: IURA EDITION, 809 s., ISBN: 978-80-8078-145-š 
2) ŠTEV EK, M. a kolektív. Civilné právo procesné, Bratislava: EUROKÓDEX, s.r.o., 2010. 856s. ISBN: 978-80-89447-18-3 
3) MAZÁK, J. Základy ob ianskeho procesného práva, 3. vydanie, Bratislava: IURA EDITION, 809 s., ISBN: 978-80-8078-145-š 
4) MAZÁK, J. Základy ob ianskeho procesného práva, 3. vydanie, Bratislava: IURA EDITION, 809 s., ISBN: 978-80-8078-145-š 
5) MAZÁK, J. Základy ob ianskeho procesného práva, 3. vydanie, Bratislava: IURA EDITION, 809 s., ISBN: 978-80-8078-145-š 
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a náhradách advokátov na poskytovanie právnych služieb advokát má popri nároku na odmenu aj 
nárok na náhradu trov výdavkov ú elne a preukázate ne vynaložených v súvislosti s poskytovaním 
právnych služieb, najmä na súdne poplatky a iné poplatky, cestovné a telekomunika né výdavky 
a výdavky za znalecké posudky, preklady a odpisy ako aj nárok na náhradu stratu asu pod a § 17 
vyhlášky o odmenách a náhradách advokátov na poskytovanie právnych služieb. 

Súdne poplatky pod a § 1 zákona o súdnych poplatkoch a o poplatkoch za výpis registra trestov sa 
vyberajú za jednotlivé úkony alebo konanie súdov, ak sa vykonávajú na návrh, ako aj za úkony 
orgánov štátnej správy súdov a prokuratúry. Spoplatnené sú aj úkony vykonané bez návrhu 
v prípade, ak je to v sadzobníku výslovne uvedené.  

Sadzba súdneho poplatku môže by  stanovená percentuálnou sadzbou z predmetu konania, ak je 
vyjadrite ná v peniazoch alebo pevnou sumou. Poplatky je možné plati  nasledovnými spôsobmi: 
kolkovými známkami, v hotovosti, poštovým poukazom na príslušný ú et alebo prevodom z ú tu 
v banke. Kolkovými známkami a v hotovosti je však možné plati  súdne poplatky len v prípade, ak 
jednotlivé poplatky neprevyšujú sumu 300€. Toto obmedzenie sa nevz ahuje na súdne poplatky 
pod a položky 17 (vo veciach obchodného registra z návrhu na prvý zápis akciovej spolo nosti, 
iných právnických osôb, fyzickej osoby podnikate a, organiza nej zložky podniku právnickej osoby 
vrátane podniku alebo organiza nej zložky zahrani nej právnickej osoby, z návrhu na zmenu 
právnej formy obchodnej spolo nosti – družstva, z návrhu na zápis zmeny alebo doplnenie 
akéhoko vek po tu údajov týkajúcich sa jednej zapísanej osoby s výnimkou zmeny alebo doplnenia 
údajov v názve obce, v PS , v názve ulice alebo iného verejného priestranstva, prípadne s tým 
súvisiacej zmeny orienta ného ísla alebo súpisného ísla, ak nedochádza k zmene jej sídla, miesta 
podnikania alebo bydliska, z návrhu na akcionára na po verenie na zvolanie valného 
zhromaždenia).6 

Poplatníkmi sú navrhovate  poplatkové úkonu, ú astník zmieru uzavretého v zmierovacom konaní 
pod a § 67 Ob ianskeho súdneho poriadku, obaja ú astníci konania v prípade vyporiadania 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo jeden z nich pod a rozhodnutia súdu, dlžník 
v konkurznom konaní, dlžník vyrovnávacom konaní, dedi  v dedi skom konaní, oprávnený 
a povinný v exeku nom konaní, osoba, ktorá podala odvolanie, dovolanie, osoba, ktorá podala 
opravný prostriedok proti rozhodnutiu správneho orgánu a nebola úspešná.7 

OSLOBODENIE OD POVINNOSTI PLATI  SÚDNE POPLATKY 
V zákonom stanovených prípadoch poplatník nemusí plati  súdne poplatky, lebo od platenia 
poplatku je oslobodený. Rozlišujeme oslobodenie rozhodnutím súdu a oslobodenie od povinnosti 
plati  súdne poplatky zo zákona.8  

Podmienky oslobodenia od platenia súdnych poplatkoch rozhodnutím súdu upravuje Ob iansky 
súdny poriadok. Pod a § 138 Ob ianskeho súdneho poriadku súd na návrh môže prizna  
ú astníkovi konania celkom alebo s asti oslobodenie od súdnych poplatkov, v prípade ak sa 
pomery ú astníka konania odôvod ujú a ak nejde o svojvo né alebo zrejme bezúspešné 
uplat ovania alebo bránenie práva. Na to, aby súd priznal ú astníkovi oslobodenie od súdnych 
poplatkov, k návrhu musí ú astní priloži  doklady v ktorých dokladuje svoje pomery (vyplnenie 

                                                            
6) Zákon . 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a o poplatkoch za výpis registra trestov v znení neskorších predpisov 
7) Zákon . 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a o poplatkoch za výpis registra trestov v znení neskorších predpisov 
8) ŠTEV EK, M. a kolektív. Civilné právo procesné, Bratislava: EUROKÓDEX, s.r.o., 2010. 856s. ISBN: 978-80-89447-18-3 
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tla iva, ktorého vzor je možné nájs  na webovej stránke ministerstva spravodlivosti alebo 
rozhodnutie o hmotnej núdzi). 

Zákon o súdnych poplatkoch a o poplatkoch za výpis registra trestov v §4 upravuje oslobodenie od 
povinnosti plati  súdne poplatky. V odseku 1 sú vymedzené prípady tzv. vecného oslobodenia, o 
znamená, že konania vymenované v tomto odseku sú zo zákona oslobodené od súdnych poplatkov. 
Pod a §4 ods.1 zákona o súdnych poplatkoch a o poplatkoch za výpis z registra trestov sú od 
súdnych poplatkoch oslobodené konania vo veciach: opatrovníckych, starostlivosti o maloleté deti, 
osvojenia, povolenia uzavrie  manželstvo, spôsobilosti na právne úkony, zdravotné poistenia, 
sociálne poistenia, sociálne zabezpe enia, starobného dôchodkového sporenia, doplnkového 
dôchodkové sporenia, štátnych sociálnych dávok, pe ažných príspevkov na kompenzáciu 
sociálnych dôsledkov ažkého zdravotného postihnutia, preukazu fyzickej osoby s ažkým 
zdravotným postihnutím, preukazu fyzickej osoby s ažkým zdravotným postihnutím so 
sprievodcom, parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím, sociálnych 
služieb, aktívnych opatrení na trhu práce, poskytovanie zdravotnej starostlivosti, výkonu 
rozhodnutí a exekúcie na vymáhanie poh adávok zo súdnych a notárskych poplatkov, z pe ažných 
trestov, pokút a trov konania vymáhaných štátom, plnenie záväzkov z kolektívnych zmlúv, opravy 
chýb a odstránenia nedostatkov v zoznamoch voli ov, vzájomnej vyživovacej povinnosti rodi ov 
a detí, vyslovenia prípustnosti prevzatia alebo držania v ústave zdravotníckej starostlivosti, 
ne innosti orgánu verejnej správy a ochrany pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy. 
V odseku 2 tohto istého paragrafu sú vymenované prípady personálneho oslobodenia od 
povinnosti plati  súdne poplatky. To znamená, že ak ú astníkom konania je osoba uvedená v §4 
ods. 2 zákona o súdnych poplatkoch a o poplatkoch za výpis z registra trestov, konanie je 
oslobodené od platenia súdnych poplatkov (bez oh adu na predmet konania). Medzi tieto subjekty 
napríklad patria: Slovenská republika, štátne rozpo tové organizácie štátne ú elové fondy, 
Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej republiky, 
Národný úrad práce a Sociálna pois ov a, obce a vyššie územné celky v konaní vo veciach 
verejného a spolo ensky prospešného záujmu, nadácie a charitatívne, humanitárne, ekologické 
organizácie a združenia pôsobiace na ochranu spotrebite ov, navrhovate  v konaní o ur enie 
výživného, ako aj v konaní o jeho zvýšení a v konaní o uznanie alebo vyhlásenie vykonate nosti 
cudzieho rozhodnutia o výživnom, nevydatá matka v konaní o príspevku na výživu a úhradu 
niektorých nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom, a pod.. Toto oslobodenie sa nevz ahuje 
na poplatky vyberané za poplatkové úkony týkajúce sa nehnute ností a návrhov na za atie konania 
(odvolaní), ak je predmetom sporu nehnute nos , navrhovate  pod a § 16 ods. 1 zákona Slovenskej 
národnej rady . 293/1992 Zb. o úprave niektorých vlastníckych vz ahov k nehnute nostiam, 
navrhovate  v konaní pod a zákona . 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení 
neskorších predpisov a v alších konaniach, ak to ustanovujú osobitné predpisy, cudzinec v konaní 
o udelenie azylu, navrhovate  v konaní pod a § 5 ods. 5 zákona . 503/2003 Z.z. o navrátení 
vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky 
. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení zákona 
. 217/2004 Z. z., spotrebite  domáhajúci sa ochrany svojho práva pod a osobitného predpisu.9 

 

                                                            
9) Inštitút oslobodenia od povinnosti plati  súdne poplatky, ako aj možnos  využitia poskytovania právnych služieb Centrom 
právnej pomoci pod a zákona . 527/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení 
zákona . 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona . 455/1992 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 
zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona . 8/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov môžeme považova  za 
prostriedky, ktorými sa zákonodarca snaží eliminova  už vyššie spomenutú problematiku nerovnosti ú astníkov konania 
v dôsledku vplyvu ekonomických a finan ných faktorov na možnosti uplatnenia práva na súdnu a inú právnu ochranu. 
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PLATENIE TROV KONANIA 
Na základe § 140 Ob ianskeho súdneho poriadku každý ú astník konania platí vlastné trovy 
konania, ako aj trovy svojho zástupcu. V prípade spolo ných trov platia ú astníci pod a pomeru 
ú astníctva na veci a na konaní. Aby zákonodarca posilnil preventívnu funkciu trov konania, 
ustanovil povinnos  pod a § 141a Ob ianskeho súdneho poriadku na základe ktorého navrhovate , 
ktorý nesp a v celom rozsahu predpoklady na oslobodenie od súdnych poplatkov (§ 138 
Ob ianskeho súdneho poriadku) a ktorý uplat uje právo na zaplatenie pe ažnej sumy prevyšujúcej 
400-násobok životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu (77 832€), zložil preddavok na 
trovy konania (5% z pe ažnej sumy uplat ovanej s navrhovate om, bez príslušenstva), v prípade ak 
to súd na návrh odporcu uloží. Navrhovate  musí túto povinnos  splni  v lehote ustanoveným 
súdom, ktorá však nesmie by  kratšia, ako 60 dní. Na zloženie preddavku súd sú asne vyzve aj 
odporcu. Ak odporca splní svoju povinnos  zloži  preddavok na trovy konania a navrhovate  túto 
súdom uloženú povinnos  nesplní, súd konanie zastaví.  

NÁHRADA TROV KONANIA 
Náhrada trov konania je fázou, v ktorej súd rozhoduje, kto bude vynaložené trovy v kone nom 
dôsledku hradi . Súd pri rozhodovaní o náhrade trov konania prihliadne na viaceré skuto nosti. 
Zásadne sa aplikujú tri zásady pri rozhodovaní o náhrade trov konania: 

• zásada zodpovednosti za výsledok/zásada úspechu, 
• záujmová zásada, 
• zásada zodpovednosti za zavinenie alebo náhodu.10 

ZÁSADA ZODPOVEDNOSTI ZA VÝSLEDOK/ZÁSADA ÚSPECHU 
Najvšeobecnejšie pravidlo je vymedzené v § 142 ods. 1 Ob ianskeho súdneho poriadku, pod a 
ktorého súd prizná náhradu trov konania ú astníkovi, ktorý vo veci mal plný úspech proti 
ú astníkovi, ktorý vo veci nemal úspech. Z tohto ustanovenia vyplýva repara no-sank ná funkcia 
trov konania. V prípade, ak ú astník konania mal vo veci len iasto ný úspech, súd náhradu trov 
rozdelí pomerne, okrem výnimky ustanovenej § 142 ods.3 Ob ianskeho súdneho poriadku. 
Odporca, ktorý nemal vo veci úspech, ale svojim správaním nedal prí inu na podanie návrhu na 
za atie konania, má tiež právo na náhradu trov konania. Týmto ustanovením sa snaží zákonodarca 
zdôrazni  funkciu riešenia sporov menej radikálnymi spôsobmi, než súdnou cestou.  

ZÁSADA ZODPOVEDNOSTI ZA ZAVINENIE ALEBO NÁHODU 
Pod a tejto zásady, trovy konania uhrádza, znáša ú astník konania, ktorý procesne zavinil ich vznik 
svojim konaním, nekonaním prípadne aj dôsledku náhody.11 Pod a § 147 ods. 1 Ob ianskeho 
súdneho poriadku súd uloží ú astníkovi konania, príp. jeho zástupcovi, aby uhradili trovy konania, 
ktoré by inak neboli vznikli, a ktoré spôsobili svojím zavinením, a to aj v prípade, ak vznikli 
náhodou, ktorá sa im prihodila. Pod a ods. 2 vyššie spomenutého paragrafu súd uloží aj svedkom, 
znalcom alebo osobám, ktoré pri dokazovaní mali nejakú povinnos , aby nahradili štátu trovy, ktoré 
by inak neboli vznikli. 

                                                            
10) MAZÁK, J. Základy ob ianskeho procesného práva, 3. vydanie, Bratislava: IURA EDITION, 809 s., ISBN: 978-80-8078-145-š 
11) ŠTEV EK, M. a kolektív. Civilné právo procesné, Bratislava: EUROKÓDEX, s.r.o., 2010. 856s. ISBN: 978-80-89447-18-3 
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ZÁUJMOVÁ ZÁSADA 
§144 a §146 Ob ianskeho súdneho poriadku vymedzuje prípady, v ktorých ú astníci konania 
nemajú právo na náhradu trov konania. Pod a § 144 Ob ianskeho súdneho poriadku ú astníci 
konania nemajú právo na náhradu trov konania o rozvod, neplatnos  manželstva, ur enie, i tu 
manželstvo je alebo nie je. (Súd môže prizna  náhradu trov, ak to pomery ú astníkov odôvod ujú). 
§146 Ob ianskeho súdneho poriadku vymedzuje aj nasledovné prípady, v ktorých ú astníci nemajú 
právo na náhradu trov konania: 

• konanie sa za alo na návrh prokurátora – pod a § 35 ods. 1 Ob ianskeho súdneho 
poriadku prokurátor môže poda  návrh na za atie konania: ak to ustanovuje osobitný 
zákon, ak ide o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov v prípadoch, 
v ktorých sa nevyhovelo protestu prokurátora a za podmienok uvedených v tomto 
zákone, ak ide o ne innos  orgánu verejnej správy v prípadoch, v ktorých sa nevyhovelo 
upozorneniu prokurátora, za podmienok ustanovených v tomto zákone, ak ide 
o uplatnenie nároku štátu pod a osobitného zákona na vydanie bezdôvodného 
obohatenia vrátane majetkového prospechu získaného z nepoctivých zdrojov, na 
uloženie ochrannej výchovy osobe, ktorá pre nedostatok veku nie je trestne zodpovedná 
a spáchala in, ktorý by inak bol trestným inom, ak ide o vyslovenie neplatnosti prevodu 
alebo prechodu vlastníctva alebo o ur enie vlastníctva a pri nadobudnutí vlastníctva boli 
porušené ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu. 

• konanie bolo zastavené 
• konanie sa skon ilo zmierom, pokia  v om nebolo o náhrade trov dojednané nie o iné, 
• konanie sa mohlo za a  bez návrhu – pod a § 81 ods. 1 Ob ianskeho súdneho poriadku 

súd môže za a  konanie aj bez návrhu v nasledovných prípadoch: konanie vo veciach 
starostlivosti o maloletých detí, konanie o vyslovenie prípustnosti prevzatia alebo držania 
v ústave zdravotníckej starostlivosti, konanie o spôsobilosti na právne úkony, 
opatrovnícke konanie, konanie o vyhlásenie za m tveho, konanie o dedi stve a alšie 
konania kde to pripúš a zákona. 

ŠPECIFICKOS  NIEKTORÝCH KONANÍ V KONTEXTE NÁHRADY TROV KONANIA A ZÁUJMOVEJ 
ZÁSADY 
Medzi konania, v ktorých ú astníci nemajú právo na náhradu trov konania patrí aj konanie 
o výživnom. Konanie o výživnom patrí medzi konania starostlivosti súdu o maloletých a je osobitné 
upravené v Ob ianskom súdnom poriadku od §176 do § 180, ktoré ustanovenia sa prelínajú 
s ustanoveniami zákona . 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov ( alej len zákon o rodine). Vyživovaciu povinnos  môžeme definova , ako 
povinnos  lenov rodiny zabezpe ova  každodenné potreby pre ostatných lenov rodiny. 
Vyživovaciu povinnos  majú len subjekty taxatívne vymenované v zákone o rodine. Táto 
vyživovacia povinnos  tkvie v rodinnoprávnych vz ahoch. Rozlišujeme pritom nasledovné 
vyživovacie povinnosti: vyživovacia povinnos  rodi ov k de om, vyživovacia povinnos  detí 
k rodi om, vyživovacia povinnos  medzi ostatnými príbuznými, vyživovacia povinnos  medzi 
manželmi. Zákon o rodine upravuje aj dva druhy príspevku, a to príspevok na výživu rozvedeného 
manžela a príspevok na výživu a na úhradu niektorých nákladov nevydatej matky. Zákonodarca 
prikladá osobitnú starostlivos  ochrane odkázaných osôb na výživu, predovšetkým na ochranu práv 
a oprávnených záujmov maloletých detí a na zabezpe enie ich základných a odôvodnených 
potrieb. Záujem štátu na ochrane záujmov maloletých detí sa prejavuje aj v tom smere, že konanie 
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o výživnom je možné za a  aj z vlastného podnetu, respektíve na podnet tretej osoby, ktorá nie je 
aktívne vecne legitimovaným subjektom na za atie konania, ale má záujem na ochrane záujmov 
maloletých detí (napríklad orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, obce a pod). 
Vyživovacia povinnos  rodi ov k de om vyplýva zo zákona o rodine a zah a v sebe právo die a a 
na výživu a povinnos  rodi ov vyživova  die a. Povinnos  štátu na ochranu záujmov detí tkvie aj 
v skuto nosti, že die a je spravidla najslabšia ekonomická zložka spolo enstva, ktorá nie je schopná 
samo sa živi  a preto potrebuje aj najvä šiu ochranu zo strany štátu.12 Ochrana záujmov maloletých 
detí vyplýva z hmotnoprávnej (zákon o rodine) ako aj z procesnoprávnej úpravy (Ob iansky súdny 
poriadok). Štát ochranu týchto subjektov zabezpe uje aj nasledovnými spôsobmi: možnos  za atia 
konania bez návrhu, zastúpenie die a a kolíznym opatrovníkom, konanie starostlivosti súdu 
o maloletých sa uskuto uje s pojednávaním, povinnos  súdu vyh ada  dôkazy na preukázanie 
skutkových okolností, aj ke  ú astníci konania to nenavrhli, sú innos  tretích osôb v konaní (obce, 
orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, a pod.), povinnos  súdu rozhodnú  bez 
zbyto ného odkladu, najneskôr do 6 mesiacov.13 Pod a nálezu Ústavného súdu R z 19. apríla 2001, 
sp. zn. IV.ÚS 695/2000 prvoradé h adisko pri akejko vek innosti týkajúcej sa detí je záujem die a a: 
„Dominantným ustanovením Dohovoru o právach die a a je l.3, v ktorého prvom odseku sa 
konštatuje, že záujem die a a musí by  prvoradým h adiskom pri akejko vek innosti týkajúcej sa 
detí, i už ju uskuto ujú verejné alebo súkromné zariadenia sociálnej starostlivosti, súdy, správne 
alebo zákonodarné orgány. Záujem die a a ako prvoradé h adisko pri akejko vek innosti týkajúcej 
sa detí v l. 3 totiž reflektuje skuto nos , že akoko vek možno považova  za prirodzené a žiaduce, 
aby bolo chované svojimi rodi mi, nedá sa ohliadnu  od toho, že aj die a samé je bytos ou 
jedine nou, obdarenou neod ate nými, nescudzite nými, nepreml ate nými a nezrušite nými 
základnými právami a slobodami, teda bytos ou, ktorá by pri svojom vývine mala dosta  to 
najlepšie, totiž to, aby uvedené atribúty nezostali prázdnymi slovami“.14  

alšou osobitos ou tohto konania je prelomenie zásady rei judicata, ktorá znamená, že ke  sa vo 
veci právoplatne rozhodlo, nemôže by  prejednaná znova. Pod a § 78 ods. 1 zákona o rodine 
v prípade, ak sa zmenia pomery je možné zmeni  dohody ale aj súdne rozhodnutia o výživnom. 
Zmena dohody alebo súdnych rozhodnutí o výživnom je možné za a  len na návrh, okrem 
výživného pre maloleté deti ( alší zásah štátu pre ochranu maloletých detí). 

Na základe vyššie uvedených, ale ako to vyplýva z konštantnej judikatúry, medzinárodných 
dohovor, ale aj zo zákonnej úpravy, prvoradým h adiskom pri konaniach v ktorých ú astníkom 
konania je maloleté die a je záujem maloletého die a a. 

Ako už bolo vyššie spomenuté, konanie o výživnom je vecne oslobodené od súdnych poplatkov 
a ú astník konania nemá právo na náhradu trov konania. Pre celé konania je charakteristické, že 
prvoradým h adiskom je záujem a dobro die a a a zákonodarca asi z tejto úvahy ustanovil, že 
ú astníci v takýchto prípadoch nemajú právo na náhradu trov konania, aby finan né predpoklady 
rodi ov neboli brzdou pre podanie návrhu na úpravu vyživovacej povinnosti. Predstavme si však 
nasledovnú situáciu: po rozvode manželstva súd ur í, ktorý z rodi ov bude ma  die a v osobnej 
starostlivosti, ako aj vyživovaciu povinnos  pre rodi a, ktorý die a nemá v osobnej starostlivosti. Po 
nieko kých rokoch sa zmenia pomery rodi a, ktorý nemá die a v osobnej starostlivosti narodením 
druhého die a a. Rodi  podá návrh na súd, aby pod a § 78 ods. 1 zákona o rodine znížil výživné 
s prihliadnutím na zmenu pomerov, bez toho aby využil alšie možnosti zníženia jeho výdavkov ako 
aj bez možnosti zvýšenia jeho príjmov, ktoré rodi ovi poskytuje zákon (ur enie/zvýšenie výživného 
                                                            
12) CIRÁK, J., PAVELKOVÁ,B., ŠTEV EK M. Rodinné právo. 2 vydanie. Šamorín: HEURÉKA, 2008. 216 s. ISBN: 978-80-89122-47-9  
13) ŠTEV EK, M. a kolektív. Civilné právo procesné, Bratislava: EUROKÓDEX, s.r.o., 2010. 856s. ISBN: 978-80-89447-18-3 
14) Nález Ústavného súdu R z 19. apríla 2001, sp. zn. IV.ÚS695/2000 
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na druhé die a, príspevok na výživu niektorých nákladov nevydatej matky). Konanie je pod a 
zákona oslobodené od súdnych poplatkov a tiež je vylú ená možnos  náhrady trov konania. Rodi , 
ktorý nemá die a v osobnej starostlivosti teda môže rozmýš a  napríklad aj nasledovným 
spôsobom: nemusím plati  súdne poplatky a aj v prípade, ak súd výživne nezníži – nevyhovie 
návrhu, musím plati  len svoje trovy, súd neprizná druhému ú astníkovi (druhý rodi , ktorý má 
die a v osobnej starostlivosti) náhradu trov konania, o vlastne znamená, že povinný rodi  po 
zvážení situácie dospeje k záveru, že cesta zníženia výživného na prvorodené die a je 
„najefektívnejší“ spôsob pre zníženie jeho výdavkov/nákladov, a to aj v podobe zníženia nákladov 
na prvorodené die a. 

Na druhej strane rodi , ktorý má die a v osobnej starostlivosti, musí plati  trovy konania (svoje) aj 
v prípade, ak návrhu na zníženie výživného súd nevyhovie, o v kone nom dôsledku môže 
znamena , že finan né prostriedky, ktoré by mohli by  požité na krytie potrieb a záujmov die a a, 
budú vlastne potrebné na pokrytie trov právneho zastúpenia, resp. konania. Vynára sa však otázka, 
kde je v tomto prípade záujem maloletého die a? Viac by bol zoh adnený záujem maloletého 
v prípade, ak by po zamietnutí návrhu rodi a na zníženie výživného súd priznal náhradu trov 
konania, ak súd dospeje k záveru, že návrh na zníženie výživného bol zjavne bezdôvodný, resp. 
neopodstatnený.  

Je teda evidentné, že otázka trov konania, resp. ich náhrada v civilnom konaní si bude vyžadova  
osobitnú pozornos  aj v rámci aktuálnych rekodifika ných prác v rámci civilného procesu. Bude 
preto potrebné zváži , i je naozaj vo všetkých prípadoch vhodné a žiaduce nepriznáva  ú astníkovi 
konania náhradu, ak je zrejmé, že konanie neúspešný navrhovate  inicioval bez zjavného 
predpokladu úspešnosti. Považujeme totiž za rozpor s dobrými mravmi to, ak v zjavne neúspešnom 
konaní (o úprave výživného) nie je úspešnému odporcovi priznaná náhrada trov konania zo strany 
neúspešného navrhovate a. Skuto nos , že navrhovate  nepoci uje žiadny ekonomický tlak plynúci 
z neúspechu v konaní (možno okrem potreby znáša  vlastné náklady súvisiace s konaním), môže 
pôsobi  motivujúco na iniciovanie takýchto konaní, kde v kone nom dôsledku na ne „dopláca“ 
úspešný odporca.  
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ABSTRAKT: 
Autor v príspevku analyzuje postavenie pracovnej zmluvy v systéme súkromnoprávnych vz ahov. Jej špecifický 
stav vyplýva predovšetkým zo zakotvenia jej právnej úpravy v zákone . 311/2001 Z.z. Zákonník práce ( alej len 
„ZP“ alebo „Zákonník práce“). Príspevok sa snaží o podrobný rozbor nielen formy pracovnej zmluvy, ale aj jej 
obsahových náležitosti. Rovnako autor poukazuje na limity zmluvnej slobody ú astníkov pracovnoprávnych 
vz ahov aj v nadväznosti na možnosti vo by rozhodného právneho poriadku. V závere nej asti autor približuje 
zákonné limity uzatvárania iných zmluvných typov pod a obchodného a ob ianskeho práva.  

ABSTRACT/SUMMARY:  
Author analyzes in the article position of employment contract in the system of private law relations. Its 
specific status results especially from its embedding in Act no. 311/2001 Coll., Labour code. Article is trying of 
detailed analysis not only of the form of employment contract, but also of the subjects that can close it as well 
as its content requisites. Author also mentions the limits of contractual freedom of participants in employment 
relations with the relation on the options of choice of applicable law. In the final part the author approximates 
the legal limits of concluding other types of contracts under company and civil law.  
 

ZNAKY PRACOVNEJ ZMLUVY AKO PRÁVNEHO ÚKONU 
Pracovná zmluva ako dvojstranný právny úkon je právnou skuto nos ou, ktorá zakladá 
pracovnoprávny vz ah a determinuje jeho existenciu. Pracovnú zmluvu nie je možné v súlade s § 1 
ods. 3 ZP nahradi  iným zmluvným typom, napríklad pod a Ob ianskeho alebo Obchodného 
zákonníka. 

V pracovnom práve je princíp sociálnej solidarity a sociálnej spravodlivosti stále dominantný 
a neumož uje celkom rozvinú  zásadu zmluvnej slobody.2  

Aký je teda rozsah zmluvnej slobody?  

                                                            
1) Vedecký príspevok bol vypracovaný v rámci výskumného projektu APVV, ozna eného APVV-0068-11, s názvom ,,Dôstojnos  
loveka a základné udské práva a slobody v pracovnom práce", zodpovedná riešite ka projektu prof. JUDr. Helena Barancová, 

DrSc. 
2) MATLÁK, J. Pracovná zmluva. Plze : Aleš en k, 2010, s. 11, ISBN 978-80-7380-287-5 
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Rozsah je úzko spätý s vymedzením pojmu „zmluvná sloboda“ ten sa „používa naj astejšie 
v pozitivistickom zmysle k charakterizovaniu právnej situácie, ktorej podstata je v tom, že subjekt 
môže sám (v právom stanovených hraniciach) upravova  vlastné pracovnoprávne vz ahy, a to 
prostredníctvom právneho konania.“3  

Zmluvná sloboda sa v pracovnom práve prejavuje ako imanentná obsahová zložka pracovnej 
zmluvy, ale aj všetkých ostatných typov zmlúv patriacich do množiny pomenovaných zmluvných 
typov zo sféry pracovného práva SR.4 

Samotný rozmer slobody sa odráža aj v súhlasnom prejave vôle subjektov uzatvori  zmluvu. Jedná 
sa o tzv. zmluvný princíp, ktorý tvorí základ zmluvných foriem a umož uje správanie sa ú astníkov 
pracovnoprávnych vz ahov formova  pod a ústavnej zásady l. 2 Ústavy Slovenskej republiky „je 
dovolené všetko, o nie je zakázané.“5 

Tento rozmer slobody je sú asne základným defini ným znakom súkromnoprávnych vz ahov 
a odlišuje ich od verejnoprávnych vz ahov. Avšak v pracovnom práve oh adom uzatvárania 
pracovnej zmluvy môže rozlíši  medzi fázou uzatvorenia zmluvy, ke  sú subjekty v právnej rovnosti 
a fázu, ktorá nastáva po uzatvorení zmluvy. V tomto prípade sa dostávajú do postavenia faktickej 
a aj právnej nerovnosti. Tento stav je možné vyvodi  z jedného z hlavných defini ných znakov 
závislej práce, ktorým je jej výkon vo vz ahu nadriadenosti zamestnávate a a podriadenosti 
zamestnanca. Faktickú nerovnos  je možné odvodi  z rôzneho ekonomického postavenia 
zamestnávate a a zamestnanca, ktorý je závislý na mzde alebo odmene vyplácané 
zamestnávate om. Práve z dôvodu nerovnosti medzi zamestnancom a zamestnávate om v rámci 
pracovného pomeru nie je možné vníma  ako ob ianskoprávny alebo obchodnoprávny vz ah.  

Jednou zo základných zásad, ktorá sa uplat uje v odvetviach súkromného práve je zásada, že 
„dovolené je všetko, o nie je zakázané“. Avšak pracovné právo sa vyzna uje ve kým množstvom 
zákazov, v prípade zmlúv (dojednaní) preto môžu ú astníci uzatvori  len také, ktoré im 
pracovnoprávne predpisy výslovne dovo ujú (tzv. „numerus clausus“ zmlúv a dojednaní 
v pracovnom práve). 

Marcel Dolobá  sa domnieva, že formulácia l. 26 Základných zásad Zákonníka práce nabáda 
k širokej zmluvnej slobode. Obmedzenie sa vz ahuje jedine na pozitívny príkaz vykonáva  
subjektívne práva v pracovnoprávnych vz ahoch v súlade s dobrými mravmi spolu s negatívnym 
zákazom zneužitia práva. V základnom lánku Zákonníka práce, ktorý upravuje zmluvnú slobodu, 
teda absentuje akýko vek odkaz na uplat ovanú zásadu „ o nie je dovolené, je zakázané“. Natíska 
sa preto otázka, i túto skuto nos  je správne interpretova  ako oslabenie uvedenej zásady 
„numerus clausus“ alebo len ako ur itý nedostatok kódexu bez alších aplika ných dôsledkov.7 

Nad takýmto záverom by sme mohli polemizova  a to predovšetkým v tom smere, že l. 2 ZP je 
vyjadrením zmluvnej slobody, ktorý sa uplat uje predovšetkým vo fáze založenia 
pracovnoprávneho vz ahu, ale nedeterminuje jeho obsah, ktorý vychádza z § 18 ZP. Návrh na 
uzatvorenie bude pravdepodobne vždy predklada  zamestnávate , ktorý je povinný dodrža  
ustanovenia Zákonníka práce a ich porušenie nemôže by  zamestnancovi v súlade s § 17 ods. 3 ZP 
na škodu, ak ich nespôsobil výlu ne sám (neuplatní sa zodpovednos  pod a miery zavinenia 

                                                            
3) GALVAS, M. N kolik úvah o smluvní svobod  a jejích projevech v pracovním právu. In Právník, 1999, .4, ISSN 0231-6625, 
s. 334 
4) DEMEK, P. Zákonník práce, s. 11. [online]. [cit. 2013-06-04]. Dostupné na: www.pp.sk 
5) Pozri MATLÁK, J. Pracovná zmluva. Plze : Aleš en k, 2010, s. 12, ISBN 978-80-7380-287-5 
6) Znenie: „Pracovnoprávne vz ahy pod a tohto zákona môžu vznika  len so súhlasom fyzickej osoby a zamestnávate a. Výkon 
práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vz ahov musí by  v súlade s dobrými mravmi; nikto nesmie tieto práva 
a povinnosti zneužíva  na škodu druhého ú astníka pracovnoprávneho vz ahu alebo spoluzamestnancov.“ 
7) DOLOBÁ , M. Zásada zmluvnej slobody v pracovnom práve. In Principy a zásady v právu - teorie a praxe: sborník p ísp vk  
z konference Olomoucké debaty mladých právník . Praha: Leges, 2010, ISBN 9788087212592, s. 222-223 
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subjektov, ale vždy výlu ná zodpovednos  zamestnávate a), o tiež nie je obsahom uvedeného 
lánku 2 ZP.  

Pod a zákonodarcu výber správneho zmluvného typu závisí výlu ne od jeho obsahu a znakov 
vykonávanej práce. Ak má vykonávaná práca znaky závislej práce, na výkon takejto práce musí by  
uzatvorený pracovnoprávny vz ah. Ak má práca znaky innosti pod a osobitných predpisov 
(ob ianskoprávne, obchodnoprávne), nejde o závislú prácu.  

Preto alším faktorom, ktorý determinuje pracovnoprávny vz ah je výkon závislej práce. Defini né 
znaky závislej práce sú vymedzené v § 1 ods. 2 Zákonníka práce, pri om po novele Zákonníka prace 
. 361/2012 Z.z. došlo k ich zmene. Pod a sú asnej definície sa za závislú prácu považuje práca 

vykonávaná vo vz ahu nadriadenosti zamestnávate a a podriadenosti zamestnanca, osobne 
zamestnancom pre zamestnávate a, pod a pokynov zamestnávate a, v jeho mene, v pracovnom 
ase ur enom zamestnávate om, za mzdu alebo odmenu. Ako vyplýva z Dôvodovej správy k novele 

Zákonníka práce . 361/2012 tento krok a doplnenie § 1 ods. 3 ZP o nemožnos  vykonáva  závislú 
prácu v zmluvnom ob ianskoprávnom alebo obchodnoprávnom vz ahu boli reakciou zákonodarcu 
na obchádzanie Zákonníka práce a nahrádzanie pracovnej zmluvy inými zmluvnými typmi.  

Rozhodnutie zákonodarcu je možné vníma  v tom smere, že dochádza k obmedzeniu zmluvnej 
slobody subjektov, ktoré uzatvárajú zmluvu ako dvojstranný právny úkon. Podstatou definície 
závislej práce je, že musí sp a  všetky defini né znaky, ktoré sú jej ur ené. Ak nesp a hoci len 
jeden z nich nemôžeme hovori  o výkone závislej práce.  

Zákonník práce v § 18 zakotvuje, že zmluva je uzatvorená, len o sa ú astníci dohodli na jej obsahu. 
Najvyšší súd SR v tejto veci vo svojom rozhodnutí z 30. marca 2011 sp. zn. 3 M Cdo 14/2010 okrem 
iného konštatuje, že: „Pracovný pomer sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou medzi 
zamestnávate om a zamestnancom (§ 42 ods. 1 ZP). Pracovnou zmluvou možno založi  pracovný 
pomer ešte pred jeho vznikom. Zákonník práce ani iný pracovnoprávny predpis neustanovuje, 
v akom asovom predstihu možno založi  pracovný pomer pred jeho vznikom. Pracovné zmluvy 
uzatvorené s ur itým asovým predstihom pred vznikom pracovného pomeru v aplika nej praxi 
nahrádzajú predzmluvné typy, akým je napríklad zmluva o budúcej pracovnej zmluve, ktorú pod a 
znenia ustanovenia § 1 Zákonníka práce nemožno považova  za právnu skuto nos  zakladajúcu 
pracovnoprávny vz ah.“ 

Aby došlo k platnému založeniu pracovného pomeru, obsahom takejto dohody musia by  
podstatné obsahové náležitosti pracovnej zmluvy pod a § 43 ZP, ktoré zara ujeme medzi alší 
determinant pracovnej zmluvy. Medzi podstatné obsahové náležitosti patria de  nástupu do práce, 
miesto výkonu práce, druh práce a jeho stru ná charakteristika a mzda. Preto každá zmluva, ktorá 
by zakladala pracovný pomer, by musela obsahova  podstatné obsahové náležitosti, a teda bez 
oh adu na jej pomenovanie by sa jednalo vždy o pracovnú zmluvu. 

Okrem podstatných obsahových náležitostí je obsah zmluvy vymedzený aj ostatnými kogentnými 
ustanoveniami Zákonníka práce a v prípade, že právny úkon niektorú otázku, ktorá nie je 
podstatnou náležitos ou, neupraví, obsah bude ur ený aj dispozitívnymi ustanoveniami právnych 
noriem. Rovnako je obsah ur ovaný aj kolektívnou zmluvou.8 

Pokia  by pracovná zmluva neobsahovala niektorú z týchto náležitostí nevznikol by pracovný pomer 
platne. V nadväznosti na § 17 ods. 3 ZP neplatnos  právneho úkonu nemôže by  zamestnancovi na 
ujmu, ak neplatnos  nespôsobil sám. Avšak bez oh adu na mieru zavinenia zamestnanca takýto 
dvojstranný právny úkon je absolútne neplatný a ozna uje sa ako faktický pomer, ktorý by mal 
zamestnávate  ukon i  nepride ovaním práce (neuplatnia sa spôsoby skon enia pracovného 

                                                            
8) HODÁLOVÁ, I. Obsah a forma právnych úkonov v pracovnom práve. In Príjmy a mzdy: odborný asopis pre mzdové 
a personálne útvary, 2007, . 11, ISSN 1335-5791, s. 29-30 
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pomeru zakotvené v Zákonníku práce). Z h adiska posúdenia nárokov je rozhodujúca miera 
zavinenia zamestnanca. V prípade, ak ju nespôsobil zamestnanec sám náležia mu z faktického 
pracovného pomeru tie isté nároky ako zamestnancovi z platne uzatvoreného pracovného pomeru, 
nemôže však uplatni  nároky z neplatného skon enia pracovného pomeru (§ 77 a nasl. ZP). 
V prípade, ak by neplatnos  pracovnej zmluvy spôsobil výlu ne sám zamestnanec má nárok len na 
mzdu za vykonanú prácu a tie nároky, ktoré výslovne ZP priznáva.9  

Druhou alternatívou by bolo konverziou podradenie daného zmluvného typu pod iný zmluvný typ, 
ktorý neodporuje vôli zmluvných strán.  

Celkovo môžeme pracovnoprávny vz ah hodnoti  ako súkromnoprávny vz ah s ur itými 
špecifickými odlišnos ami, ktoré sú typické pre pracovnoprávne postavenie jeho subjektov.10 

POROVNANIE PRACOVNEJ ZMLUVY S INÝMI ZMLUVNÝMI TYPMI 
Pracovný pomer a dôsledky z jeho založenia nie sú obmedzené len na Zákonník práce. 
Z uzatvorenia pracovnej zmluvy, ktorou sa pracovný pomer zakladá vznikajú zamestnávate ovi 

alšie povinnosti. Medzi ne patria povinnos  zamestnávate a plati  sociálne a zdravotné poistenie 
a da  z príjmu zamestnanca.  

Na synalagmatický vz ah medzi zamestnancom a zamestnávate om, ktorý je špecifikovaný 
poskytovaním odmeny za vykonanú prácu, nadväzujú aj alšie povinnosti zamestnávate a vo i 
tretím subjektom (orgánom štátnej správy). S týmto sekundárnym vz ahom, ktorý je naviazaný na 
existenciu pracovného pomeru sú spojené alšie náklady pre zamestnávate a, ktorý je ich povinný 
odvádza  bez oh adu na kvalitu práce, ktorú zamestnanec vykonal. Preto vznikajú zo strany 
zamestnávate ov po etné snahy k obchádzaniu pracovného pomeru a využívaniu iných zmluvných 
typov, v aka ktorým sú oslobodený od alších nákladov.  

Jedná sa pri takomto postupe zamestnávate a vždy o disimulované právne úkony? Pred samotnou 
analýzou zmluvných typov, ktoré môžu slúži  ako simulované právne úkony na zastretie 
pracovného pomeru je potrebné zhodnoti  defini né znaky takýchto vz ahov.  

Zmluvné strany si v zmysle slobodnej vôle môžu na príslušný zmluvný vz ah zvoli  ubovo né 
zmluvné typy, ktoré im ponúkajú Zákonník práce, Ob iansky alebo Obchodný zákonník. Samotný 
názov zvoleného zmluvného typu nie je dôležitý, o ho však determinuje je jednak jeho obsah 
a práca (posúdenie, i sa jedná o závislú prácu), ktorá sa bude na jeho základe vykonáva . 

Je správne obmedzovanie zmluvnej slobody subjektov, ktoré sú plne spôsobilé na právne úkony? 
Z akého dôvodu zákonodarca zasahuje do tohto právneho vz ahu a determinuje ho pri výkone 
závislej práce povinnos ou uzatvára  pracovnú zmluvu? Práve táto otázka je pre pochopenie 
zákonodarcu k ú ová. Zákonodarca obmedzuje v tomto prípade zmluvnú slobodu predovšetkým 
z dôvodu kompenzácie už tak existujúcej faktickej a aj právnej nerovnosti medzi subjektmi nielen 
tým, že uplat uje ochrannú funkciu pracovného práva, ale aj tým, že povinnými odvodmi 
zamestnávate a myslí na zamestnancovu prípadnú dlhodobú pracovnú neschopnos , starobu, 
prípadne alšie skuto nosti.  

Daný prístup pracovného práva a obmedzenie zmluvnej slobody subjektov je výsledkom ingerencie 
verejného záujmu do tohto právneho odvetvia, pôsobením ktorého sa v pracovnom práve objavujú 
iné inštitúty, ktoré sa vymykajú typickému ob ianskoprávnemu prístupu.11 Uplatnenie verejného 

                                                            
9) BARANCOVÁ, H. a kol. Pracovný pomer a poistný systém. Bratislava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, vydavate stvo Trnavskej 
univerzity, 2008, s. 219-220, ISBN 978-80-8082-192-0 
10) K tomu pozri aj GREGOROVÁ, Z. K p edm tu a princip m pracovního práva. In Právník, 1998, . 4, ISSN 0231-6625, s. 316-
317 
11) GREGOROVÁ, Z. K p edm tu a princip m pracovního práva. In Právník, 1998, . 4, ISSN 0231-6625, s. 318 
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záujmu vychádza predovšetkým z toho, že pracovnoprávny vz ah je k ú ový pre fungovanie 
hospodárstva, ale aj celej spolo nosti. Pre fungovanie spolo nosti je to akýsi základný stavebný 
kame , z ktorého spolo nos  vychádza a ktorý zais uje prosperitu obom zmluvným stranám, 
rovnako ako aj celej spolo nosti. Jeho ochromenie by prinieslo negatíva nielen zamestnávate om 
(utlmenie innosti), zamestnancom (strata príjmu), ale aj samotnej spolo nosti (makroekonomické, 
fiskálne i sociálne dopady).12  

Rozsah ingerencie verejného záujmu však nemôže by  neobmedzený a mal by vychádza  nielen 
z právneho h adiska, ale aj širšieho celospolo enského. Ako konštatuje Ústavný súd vo svojom 
náleze sp.zn. PL. ÚS 7/96 (zverejnenom pod . 77/1997 Z.z.) „rovnováha verejného a súkromného 
záujmu je dôležitým kritériom na ur ovanie primeranosti obmedzenia každého základného práva 
a slobody“. V našom prípade ústavou zaru eného práva na prácu, pod rozsah ktorého som zaradil 
aj ochrannú funkciu pracovného práva. Na druhej strane stojí ústavou zaru ené právo na 
podnikanie, ktorého sú as ou je zase organiza ná funkcia. 

Ochranná funkcia musí nielen chráni  zamestnanca, ale musí by  aj v rovnováhe s organiza nou 
funkciou, teda záujmom zamestnávate a na zvyšovaní výroby.  

Avšak v dôsledku narušenia danej rovnováhy, respektíve neschopnosti nájs  ju, dochádza 
k neustálemu prevažovaniu jednej alebo druhej funkcie. Tento stav bol naplno prejavený aj v dvoch 
ve kých novelách Zákonníka práce, ktoré ho „zasiahli“ v priebehu 1 roka. Kým novela 257/2011 Z.z. 
priniesla silné preváženie organiza nej funkcie. Priamo pracovnej zmluvy sa dotýkala napríklad 
možnos  pred ženia skúšobnej doby alebo úpravy pracovného asu pre osobitné kategórie 
zamestnancov, ako aj d žky výpovednej doby a zrušenie súbehu mzdy za výpovednú dobu 
a odstupného. Nepriamo aj zavedením nového inštitútu pod a § 233a a možnosti uzatvárania 
zmlúv sui generis so zamestnaneckým dôverníkom alebo radou.  

Novela 361/2012 Z.z. naopak zrušila vä šinu zavedených inštitútov a posilnila ochrannú funkciu 
pracovného práva, najmä pri vyplácaní odstupného a jeho súbehu s výpovednou, rovnako aj vplyv 
sociálnych partnerov napríklad pri skon ení pracovného pomeru zo strany zamestnávate a. 

Domnievame sa, že zmeny len v samotnom Zákonníku práce nemajú až taký zásadný vplyv na 
zamestnanos  a práva na podnikanie alebo prácu. Avšak nadväzujúce zmeny aj v alším predpisoch 
predovšetkým v zdravotnej a sociálnej sfére môžu by  prvkom, ktorý bude ma  výrazné dôsledky na 
ústavou zaru ené práva a rozsah zmluvnej slobody.  

Tým, že pracovnoprávne predpisy obmedzujú iné zmluvné typy a zužujú rozsah výhod pri použití 
iných pracovnoprávnych vz ahov ako je pracovný pomer, vytvárajú nepriamo tlak, aby 
zamestnávatelia h adali iné možnosti, ako nezvyšova  výdavky na zamestnancov.  

K podobnému záveru dospela vo svojom Stanovisku aj Republiková únia zamestnávate ov ( alej 
len „RÚZ“), ktorá ako hlavný problém v novelizovanom Zákonníku práce vníma § 1 ods. 3, ktorého 
cie om pod a RÚZ je výrazné za aženie závislej práce platbami a odvodmi v porovnaní s ostatnými 
súkromnoprávnymi právnymi vz ahmi. Ide o ve mi závažnú zmenu s negatívnym vplyvom na 
náklady podnikate ských subjektov, na podnikate ské prostredie a konkurencieschopnos . Nie je od 
nej možné o akáva  ani pozitívny vplyv na rast zamestnanosti.13  

Jednou z možností ako nezvyšova  náklady na zamestnancov bolo práve využívanie 
ob ianskoprávnych a obchodnoprávnych zmluvných typov. Komparáciou poukážeme na prelínanie 

                                                            
12) H RKA, P. Atonomie v le zam stnance a její meze v pracovním právu. In Základné práva a slobody v pracovnom práve. 
Plze : Aleš enek, 2012, s. 92, ISBN 978-80-7380-422-0  
13) Pozri Stanovisko Republikovej únie zamestnávate ov. [online]. [cit. 2013-08-06]. Dostupné na:  
hsr.rokovania.sk/data/att/136266_subor.doc 
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defini ných znakov pracovnej zmluvy s inými zmluvnými typmi a budeme h ada  možné 
precizovanie jej zakotvenia v Zákonníku prace. 

Typickým zmluvným typom, ktorý sa hojne využíval na obchádzanie Zákonníka práce sú príkazné 
zmluvy. Ich všeobecné ustanovenia sú zakotvené vo ôsmej hlave Ob ianskeho zákonníka v § 724 -
736. 

Príkazná zmluva je obdobne ako pracovná zmluva dvojstranným právnym úkonom, ktorý vzniká na 
základe súhlasného prejavu vôle príkazcu a príkazníka. Základné defini né znaky, ktoré je možné 
vyvodi  z právnej úpravy príkaznej zmluvy a ktoré by sa mohli prekrýva  s pracovnou zmluvou sú: 

1. Príkazník sa príkaznou zmluvou zaväzuje, že pre príkazcu obstará nejakú vec alebo 
vykoná inú innos . (§ 724) 

2. Príkazník je povinný kona  pri plnení príkazu pod a svojich schopností a znalostí.(§ 725) 
3. Príkazník je povinný vykona  príkaz osobne. Ak zverí vykonanie príkazu inému, 

zodpovedá, akoby príkaz vykonával sám. (§ 726) 
4. Jedným z ú astníkov je spravidla nepodnikajúci subjekt.14 
5. Príkazca je povinný poskytnú  príkazníkovi odmenu iba vtedy, ak bola dohodnutá alebo je 

obvyklá, najmä vzh adom na povolanie príkazníka. (§ 730)  

Výkon inností pod a príkaznej zmluvy by nenap al defini né znaky závislej práce. Ich znaky sa 
budú prekrýva  len v povinnosti príkazníka plni  pokyny príkazcu, alternatívnej možnosti kona  
osobne, jedným z ú astníkov môže by  nepodnikate ský subjekt a práva na odmenu za vykonanú 
innos . Tým, že príkazná zmluva je zakotvená v Ob ianskom zákonníku jedná sa medzi subjektmi 

o vz ah rovnosti, nie nadriadenosti a podriadenosti, rovnako ako práca nie je vykonávaná v mene 
a v pracovnom ase ur enom príkazcom.  

Okrem defini ných znakov príkaznej zmluvy by bol determinujúcim faktorom obsah príkaznej 
zmluvy, ktorá by sa musela posudzova  v každom jednotlivom prípade. Oh adom formy je potrebné 
konštatova , že obdobne ako pracovná zmluva nevyžaduje pre svoju platnos  písomnú formu.15  

alším astým zmluvným typom boli mandátne zmluvy. Mandátne zmluvy sú upravené v Diely X 
zákona . 513/1990 Z.z. Obchodného zákonníka ( alej len „ObZ“). Zmluvné strany tohto vz ahu sú 
ozna ené ako mandant a mandatár. V súlade s § 261 ods.1 upravuje ObZ vz ahy medzi 
podnikate mi. Avšak v nadväznosti na § 262 ods. 1 ObZ sa zmluvné strany môžu dohodnú , že ich 
záväzkový vz ah, ktorý síce nespadá pod vz ahy uvedené v § 261 ObZ, sa bude spravova  
Obchodným zákonníkom.  

Medzi základné znaky mandátnej zmluvy, ktoré sú zna ne totožné s pracovnou zmluvou, patria: 

1. Mandatár je povinný zariadi  záležitos  osobne, len ak to ur uje zmluva (§ 568 ods. 1). 

2. Mandatár je povinný postupova  pod a pokynov mandanta a v súlade s jeho záujmami 
(§567 ods. 2). 

3. Mandatár sa zaväzuje, že pre mandanta na jeho ú et zariadi ur itú obchodnú záležitos  
uskuto nením právnych úkonov v mene mandanta (§ 566 ods. 1). 

4. Mandant sa zaväzuje zaplati  mu za to odplatu (§ 566 ods. 1). 

                                                            
14) FEKETE, I. – FEKETEOVÁ, M. Ob iansky zákonník. Preh adný komentár. Bratislava: Epos, 2012, s. 1074, ISBN 978-80-8057-
972-2 
15) FEKETE, I. – FEKETEOVÁ, M. Ob iansky zákonník. Preh adný komentár. Bratislava: Epos, 2012, s. 1075, ISBN 978-80-8057-
972-2 
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Základným cie om zamestnávate a pri uzatváraní iných zmluvných typov ako sú pracovné zmluvy, 
nie je obchádzanie Zákonníka práce, ale znižovanie nákladov na vykonávanú prácu. Avšak 
viacerými legislatívnymi zásahmi do súvisiacich právnych predpisov sa táto možnos  výrazne zúžila. 
S ú innos ou od 1. januára 2013 novela . 413/2012 Z.z. upravila v zákone . 461/2003 Z.z. 
o sociálnom poistení definíciu zamestnanca.  

V súlade s § 4 ods. 1 zákona o sociálnom poistení sa za zamestnanca považuje na ú ely 
nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti je, ak tento 
zákon neustanovuje inak, fyzická osoba v právnom vz ahu, ktorý jej zakladá právo na pravidelný 
mesa ný príjem pod a § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3.16 

Pri nepravidelnom prijme sa za zamestnanca pod a § 4 ods. 2 na ú ely dôchodkového poistenia 
považuje aj fyzická osoba v právnom vz ahu, ktorý jej zakladá právo na nepravidelný príjem pod a 
§ 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3.17  

Paragraf 3 v ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 odkazuje na zákon . 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Pre 
ú ely analyzovanej problematiky je potrebné zoh adni  § 5 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov, 
ktorý zakotvuje, že príjmami zo závislej innosti sú príjmy zo sú asného alebo z predchádzajúceho 
pracovnoprávneho vz ahu, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo lenského 
pomeru, alebo z obdobného vz ahu, v ktorom je da ovník pri výkone práce pre platite a príjmu 
povinný dodržiava  pokyny alebo príkazy platite a príjmu, ako aj príjmy za prácu žiakov 
a študentov v rámci praktického vyu ovania.  

Obdobný postup sa týka aj zdravotného poistenia, ke  zákon . 580/2004 Z.z. o zdravotnom 
poistení v § 11 ods. 3 zakotvuje, že zamestnancom je na ú ely tohto zákona fyzická osoba, ktorá 
vykonáva zárobkovú innos  a má nárok na príjem zo závislej innosti pod a zákona o dani z príjmu. 

Pri porovnaní týchto zmluvných typov s pracovnou zmluvou ušetrí zamestnávate  len zanedbate né 
náklady na úrazové a garan né poistenie.18  

Právna úprava a defini né znaky zamestnanca a zamestnávate a, ktoré sú zakotvené v zákonoch 
o sociálnom a zdravotnom poistení sa vyzna ujú obmedzenou vecnou pôsobnos ou. To znamená, 
že aj ke  sú subjekty daného vz ahu i už pri príkaznej alebo mandátnej zmluve považovaní za 
zamestnanca a zamestnávate a pod a týchto právnych predpisov, nemôžu by  rovnako vnímané aj 
v Zákonníku práce, pokia  nesp ajú defini né znaky v om zakotvené. Inými slovami to znamená, 
že nie každý právny vz ah založený príkaznou alebo mandátnou zmluvou je automaticky 
pracovnoprávny vz ah.  

Východiská, ktoré by poslúžili k riešeniu sú asného stavu sú pomerne obmedzené. Za najlepšie by 
sme považovali obmedzenie možnosti uzatvárania mandátnej alebo príkaznej zmluvy, respektíve 
obdobných zmluvných typov fyzickými osobami, ktoré nevykonávajú podnikate skú innos . 
Domnievame sa, že tento krok by mohol prispie  k zabráneniu obchádzania pracovnej zmluvy.  

Právnou kvalitou odlišný je problém paralelného jestvovania viacerých právnych vz ahov ved a 
seba, ktoré kvalitatívne menia reálny status zamestnanca. Paralelne jestvovanie viacerých 
právnych vz ahov ved a seba má svoje právne opodstatnenie zásadne len vtedy, ak právne 
nepokrýva výlu ne výkon závislej námezdnej práce zamestnanca. Ak by výkon výlu ne len závislej 
práce zamestnanca bol právne pokrytý zmluvnými typmi rôznych právnych odvetví, z ktorých by 
pre zamestnanca vyplývali výhody, ktoré sú vzh adom na ich povahu, obsah i rozsah v pracovnom 

                                                            
16) Pozri výnimky v § 4 ods. 1 a) b) c) 
17) Bližšie pozri § 4 ods. 2 
18) Pozri Mzdové ú tovníctvo a personalistika. Praktické informácie - Mzdy - Odvody za zamestnanca a zamestnávate a 2012. 
[online]. [cit. 2013-06-11]. Dostupné na: http://www.mup.sk/14/4/6/prakticke-informacie-mzdy-odvody-za-zamestnanca-a-
zamestnavatela-2012/?PHPSESSID=434b2a7ead73a12ac4bf0106726b1faa 
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práve neprípustné, išlo by nielen o porušenie, ale i obchádzanie zákona, v mnohých prípadoch aj 
o porušenie dobrých mravov pod a Zákonníka práce a teda aj o neplatnos  právneho úkonu. 
Paralelne jestvovanie viacerých zmluvných typov má svoje opodstatnenie len vtedy, ak tieto 
zmluvné typy, naj astejšie obchodnoprávne zmluvy v kombinácii s pracovnou zmluvou i 
vymenovaním, právne pokrývajú ved a výkonu závislej práce uskuto ovanej v pracovnom pomere 
aj výkon iných prác s odlišnými právnymi charakteristikami než je pracovný pomer ako právny 
vz ah závislej odplatnej práce.19  

Z dôvodu, že zákonodarca obmedzil výhodnos  iných zmluvných typov na jednej strane prispel 
k obmedzeniu ich uzatvárania, na druhej strane však paradoxne poškodil fyzické osoby, ktoré sú 
v postavení príkazníka alebo mandatára (zamestnanca). Tieto osoby budú ma  nielen nižšie príjmy 
z dôvodu povinnosti príkazcu alebo mandanta odvádza  odvody do zdravotnej a sociálnej 
pois ovne, avšak nebudú môc  využíva  ani benefity, ktoré im plynú z pracovného pomeru. 
Zamestnávatelia v postavení príkazcu alebo mandanta si môžu svoje náklady s asti kompenzova  
neposkytovaním stravných lístkov, náhrady mzdy pri prekážkach v práci, dovolenky a iných 
mzdových zvýhodnení. Zamestnanci v regiónoch, kde nie je žiadna možnos  zamestnania sa, o je 
v sú asnosti na takmer celom území Slovenskej republiky, sú životnou situáciou dotlá aní do 
uzavierania takýchto pre nich nevýhodných zmlúv.  

Ak výkon závislej práce nie je zabezpe ený pomocou pracovnej zmluvy, ale iným zmluvným typom 
jedná sa o nelegálne zamestnávanie? Na základe § 2 ods. 4 zákona . 82/2005 Z.z. o nelegálnej 
práci a nelegálnom zamestnávaní môžeme konštatova , že o nelegálne zamestnávanie nejde. Toto 
konštatovanie však nezbavuje zamestnávate a zodpovednosti, len znižuje maximálnu výšku 
sankcie, ktorú mu môže uloži  inšpektorát práce. V súlade s § 2 ods. 1 zákona . 125/2006 Z.z. 
o inšpekcii práce sa vykonáva okrem iného dozor nad dodržiavaním pracovnoprávnych predpisov20, 
ktoré upravujú pracovnoprávne vz ahy, najmä ich vznik, zmenu a skon enie. Ako zakotvuje § 19 
ods. 1 inšpektorát práce je oprávnený uloži  zamestnávate ovi pokutu za porušenie povinností 
uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) prvom bode až tre om bode a šiestom bode alebo za porušenie 
záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv až do 100 000 eur. Pri nelegálnom zamestnávaní je 
rozpätie ukladaných pokút v rozmedzí 2 000 až 200 000 eur. 

Mohol by zamestnávate  obís  odvodové povinnosti tým, že by sa dohol so zamestnancom, že na 
daný vz ah sa bude uplat ova  právny poriadok iného lenského štátu, ktorý je z h adiska nákladov 
pre ho výhodnejší?  

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady ES . 593/2008 o rozhodnom práve pre zmluvné vz ahy 
(Rím I) v l. 3 ods. 1 zakotvuje, že zmluva sa spravuje právnym poriadkom, ktorý si zvolia zmluvné 
strany.  

Vo ba rozhodného práva je osobitným druhom kolízno-právnej zmluvy. Jedna pracovná zmluva 
môže podlieha  aj viacerým právnym poriadkom.21 V nadväznosti na l. 8 ods. 1 druhú vetu však 
takáto vo ba práva nesmie zbavi  zamestnanca ochrany, ktorú mu poskytujú také ustanovenia, od 
ktorých sa nemožno odchýli  dohodou pod a práva, ktoré by v prípade absencie vo by bolo pod a 
odsekov 2, 3 a 4 tohto lánku rozhodným. 

                                                            
19) BARANCOVÁ, H. Výkon závislej práce vo vz ahu k zmluvným typom pracovného a obchodného práva. In Bulletin advokacie, 
1999, . 5, ISSN 1210-6348, s. 17-18 
20) Napríklad Zákonník práce, zákon . 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon 
. 553/2003 Z.z. o odme ovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
21) BARANCOVÁ, H. Rímsky dohovor a nové európske kolízne právo. In Pracovné právo v európskej perspektíve. Plze : Aleš 

en k, 2009, s. 188, ISBN 978-80-7380-241-7; Pozri aj JÚDOVÁ, E. Nové Nariadenie ES o práve rozhodnom pre zmluvné záväzky 
– Rím I. In Justi ná revue, 2008, . 12, ISSN 1335-6461, s. 1725-1742 
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Avšak vo vz ahu k sociálnemu a zdravotnému zabezpe eniu by sa uplatnilo nariadenie Rady ES 
. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpe enia. Nariadenie v l. 11 ods. 3 písm. a) 

zakotvuje, že osoba vykonávajúca innos  ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo inná 
osoba v lenskom štáte podlieha právnym predpisom tohto lenského štátu.22 V prípade, ak by 
zamestnanec pracoval v dvoch alebo viacerých lenských štátoch, tak v súlade s l. 13 ods. 1 
nariadenia sú rozhodujúce bydlisko zamestnávate a alebo registrované sídlo alebo miesto 
podnikania podniku alebo zamestnávate a zamestnávajúceho danú osobu.  

Pár poznámok je potrebné venova  aj dohodám o prácach vykonávaných mimo pracovného 
pomeru.  

Koncom roka 2011 bolo v Slovenskej republike odhadované, že v praxi bolo viac ako 900 000 
pracovných zmlúv inými zmluvnými typmi, najmä dohodami o prácach vykonávaných mimo 
pracovného pomeru, ktoré nezakladali prevažnú as  odvodových povinností zamestnávate a 
k jednotlivým sociálnym fondom.23 Do 1.1. 2013 zamestnávatelia odvádzali za zamestnancov 
pracujúcich na základe dohôd o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru odvádzali zo 
sociálneho poistenia len úrazové a garan né poistenie. 

Po už spomínaných novelách zákona o sociálnom a zdravotnom poistení, až na výnimky24 platia 
zamestnanci a zamestnávatelia rovnaké odvody ako pri pracovnom pomere.25 Napriek tomu, že 
takýto zamestnanci sú rovnako za ažovaný ako zamestnanci v pracovnom pomere rozsah ich práv 
je ove a menší. V súlade s § 233 ods. 2 Zákonníka práce sa na nich vz ahujú ustanovenia prvej asti 
ZP, § 85 ods. 1 a 2 (pracovný as a doba odpo inku), § 90 ods. 10 ( as potrebný na osobnú o istu), 
§ 91 až 95 (prestávky v práci, nepretržitý denný odpo inok, nepretržitý odpo inok v týždni, dni 
pracovného pokoja), § 98 (no ná práca), § 119 ods. 1 (minimálna mzda) a šiestej asti (ochrana 
práce). Pracovný as zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach 
vykonávaných mimo pracovného pomeru, v priebehu 24 hodín nesmie presiahnu  12 hodín 
a u mladistvého zamestnanca v priebehu 24 hodín nesmie presiahnu  8 hodín. Zamestnancom, 
ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, 
nemožno nariadi  ani s nimi dohodnú  pracovnú pohotovos  a prácu nad as. Ak ide o dôvody 
neprítomnosti zamestnanca v práci uvedené v § 141 ods. 1 a ods. 2 písm. a) až g) (dôležité osobné 
prekážky v práci), ktoré zasiahli do asu, na ktorý zamestnávate  ur il výkon práce, zamestnávate  
je povinný ospravedlni  túto neprítomnos  zamestnanca v práci. Za tento as zamestnancovi 
náhrada odmeny nepatrí. To znamená, že zamestnanec nemá nárok na výhody, ktoré pre ho 
vyplývajú napríklad zo sociálnej politiky zamestnávate a (Siedma as  ZP) ako sú napríklad stravné, 
zvyšovanie kvalifikácie, prestávky na doj enie pre zamestnanky u.  

ZÁVER 
Z vyššie uvedeného môžeme vyvodi  dve problémové oblasti, ktoré sa týkajú pracovnej zmluvy 
a priniesla ich novela Zákonníka práce . 361/2012. Za prvé je to vylú enie využívania 
ob ianskoprávnych a obchodnoprávnych zmluvných typov na výkon závislej práce, z dôvodu oho 
zamestnávate om vznikli odvodové povinnosti, a za druhé vplyv prijatej novely na zamestnanos .  

                                                            
22) K problematike bližšie pozri OLŠOVSKÁ, A. Zamestnávanie cudzincov, nadnárodné vysielanie zamestnancov, výkon práce 
zamestnanca vo viacerých lenských štátoch EÚ. In Personálny a mzdový poradca podnikate a, 2009, . 2-3, ISSN 1335-1508, 
s. 162-177 
23) BARANCOVÁ, H. Pracovné právo Slovenskej republiky po reforme k 1.1. 2013 (1. as ). In Justi ná revue, 2013, . 1, ISSN 
1335-6431, s. 57  
24) § 4 ods.1 a 2 zákona o sociálnom poistení a 10b ods. 1 písm. a) zákona o zdravotnom poistení. 
25) Pod a Sociálnej pois ovne medziro ne klesol po et dohodárov o 218 tisíc, z 558 tisíc vo februári 2012 na 340 tisíc vo 
februári tohto roku. [online]. [cit. 2013-06-15]. Dostupné na: http://www.poistovne.sk/28225-sk/zavedenim-vysokych-odvodov-
klesol-pocet-dohodarov.php 
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Zmeny v Zákonníku práce spolo ne so zmenami v zákonoch o sociálnom poistení, zdravotnom 
poistení a o dani z príjmov by mali ma  výrazný pozitívny vplyv na navýšenie príjmov rozpo tu 
verejnej správy už v roku 2013. Ten je tvorený zo štátneho rozpo tu a súhrnu rozpo tov ostatných 
subjektov verejnej správy na príslušný rozpo tový rok a na nasledujúce dva rozpo tové roky, 
pri om záväzný je len rozpo et na príslušný rozpo tový rok. Medzi ostatné subjekty verejnej správy 
patrí aj Sociálna pois ov a. Jej prijmi tvoria poistné platené zamestnancami, poistné a príspevky na 
starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávate mi, poistné platené povinne poistenými 
samostatne zárobkovo innými osobami, poistné platené dobrovo ne poistenými osobami 
a poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené štátom prostredníctvom 
rozpo tovej kapitoly MPSVR SR. Za rok 2013 sa pritom predpokladá navýšenie týchto príjmov 
o viac ako 20%.26 Obdobne sa zvýšili aj príjmy štátneho rozpo tu zo závislej innosti, pri om s ešte 
výraznejším zvýšením sa po íta na roky 2014 a 2015.27  

Samotné navýšenie príjmov rozpo tu verejnej správy sa nemusí prejavi  aj vo zvyšovaní 
zamestnanosti, resp. znižovaní nezamestnanosti. Rovnako nemožno konštatova , že opatrenia 
prijaté v Zákonníku práce by boli hlavným indikátor v tejto oblasti. Pre aspo  približné porovnanie 
nám môžu poslúži  dve rozhodné obdobia a to od 1.1. 2012 do 31.12. 2012, ke  bola prijatá novela 
. 257/2011 a obdobie od 1.1. 2013 do 31.6. 2013, teda od ú innosti sú asnej novely 361/2012. 

Pod a údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny28 sa miera nezamestnanosti zvýšila od 1.1. 
2012 do 31.12. 2012 o 0,8 %, pri om napríklad oproti októbru toho roku to predstavuje nárast 
o 0,7 %. To znamená, že nie je vylú ené, že pod vplyvom pripravovanej novely 361/2012 mohli 
zamestnávatelia pristúpi  k prepúš aniu. K tomuto záveru môže prispie  aj fakt, že úrove  
nezamestnanosti zostala do konca mája 2013 relatívne nemenná, respektíve mierne znížená 
o sezónne práce oproti decembru 2012.  

Naopak však pod a údajov Štatistického úradu zrástla zamestnanos  v prvom kvartály roka 2013 
v podnikoch s aspo  20 zamestnancami oproti celému obdobiu roka 2012, ke  sústavne klesala.29  

Udržiavanie rovnakej úrovne nezamestnanosti, respektíve jej nepatrný pokles od 1.1. 2013 môže 
by  pod a autora indikátorom, že vplyv samotného Zákonníka práce nie je vysoký a na rast 
nezamestnanosti a zamestnávanie viac vplývajú jeho asté a rozsiahle zmeny, ktoré môžu indikova  
obavy na strane zamestnávate ov z pripravovaných zmien. 

                                                            
26) Pozri Návrh rozpo tu Sociálnej pois ovne na rok 2013. [online]. [cit. 2013-08-04]. Dostupné na:  
http://www.nrsr.sk/web/Dynamic/Download.aspx?DocID=372479 
27) Štátny rozpo et. Základná bilancia. [online]. [cit. 2013-08-04]. Dostupné na:  
http://www.rozpocet.sk/app/homepage/rozpocetVCislach/rozpocetVerejnejSpravy/statnyRozpocet/bilanciaSR/2013/ 
28) Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny. Nezamestnanos  – mesa né štatistiky. [online]. [cit. 2013-08-04]. Dostupné na: 
http://www.upsvar.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacne-statistiky.html?page_id=1254 
29) Štatistický úrad Slovenskej republiky. asové rady základných ukazovate ov v národnom hospodárstve. [online]. [cit. 2013-
08-04]. Dostupné na: http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=6618 
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ABSTRAKT: 
Príspevok skúma posledný vývoj ú asti verejnosti v rozhodovacích procesoch v environmentálnych veciach, so 
zameraním najmä na postavenie zainteresovanej verejnosti v ochrane prírody. Osobitný priestor venuje autor 
praktickým aspektom ú asti verejnosti v týchto konaniach.  

ABSTRACT/SUMMARY:  
The article analyses the last development of public participation in decision making process in environmental 
matters, in particular basic features of parties to the administrative proceedings in the area of nature 
protection. Special attention is paid to the practical aspects in this proceedings. 
 

I. ÚSTAVNÉ ZÁKLADY 
Pod a lánku 44 odsek 1 Ústavy Slovenskej republiky ( alej len „ústava“) „Každý má právo na 
priaznivé životné prostredie.“ Pod a lánku 44 odsek 1, 2 a 3 ústavy: „Každý je povinný chráni  
a zve a ova  životné prostredie a kultúrne dedi stvo, nikto nesmie nad mieru ustanovenú 
zákonom ohrozova  ani poškodzova  životné prostredie, prírodné zdroje a kultúrne pamiatky a štát 
dbá o šetrné využívanie prírodných zdrojov, o ekologickú rovnováhu a o ú innú starostlivos  
o životné prostredie a zabezpe uje ochranu ur eným druhom vo ne rastúcich rastlín a vo ne 
žijúcich živo íchov.“ 

Pod a lánku 45 ústavy „Každý má právo na v asné a úplné informácie o stave životného prostredia 
a o prí inách a následkoch tohto stavu.“ Pod a lánku 46 ods. 1 ústavy: „Každý sa môže domáha  
zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch 
ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky.“ Pod a lánku 46 odsek 2 ústavy: 
„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.“ 
Pod a lánku 44 odsek 5 ústavy: „Podrobnosti o právach a povinnostiach pod a odsekov 1 až 4 
ustanoví zákon. Pod a lánku 51 ods. 1 ústavy: „Domáha  sa práv uvedených v l. 35, 36, 37 ods. 4, 
l. 38 až 42 a l. 44 až 46 tejto ústavy sa možno len v medziach zákonov, ktoré tieto ustanovenia 

vykonávajú.“ 
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Individuálne právne akty bližšie špecifikujú a vykonávajú tieto práva. Preto sa ob ania v súdnych 
alebo správnych konaniach môžu dovoláva  týchto práv ustanovených vo vykonávacích aktoch. 
Pod a lánku 7 ods. 5 ústavy: „Medzinárodné zmluvy o udských právach a základných slobodách, 
medzinárodné zmluvy, na ktorých vykonanie nie je potrebný zákon, a medzinárodné zmluvy, ktoré 
priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a ktoré boli 
ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, majú prednos  pred zákonmi.“ Verejné 
orgány by mali uplat ova  ustanovenia medzinárodných zmlúv, pokia  sú dostato ne konkrétne. 
Existuje nieko ko súdnych rozhodnutí, ktorými súdy vysvet ujú ustanovenia vnútroštátneho práva 
v súlade s Aarhuským dohovorom za ú elom dosiahnutia cie a Aarhuského dohovoru. Na základe 
týchto rozhodnutí, verejné orgány následne aplikujú Aarhuský dohovor v rámci správnych konaní. 

II. LEGISLATÍVNY RÁMEC PRÍSTUPU K SPRAVODLIVOSTI VEREJNOSTI V ZÁLEŽITOSTIACH 
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
Zákon . 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov ( alej len 
„správny poriadok“) je základným procesným právnym predpisom, ktorý stanovuje pravidlá pre 
konanie verejných orgánov v správnom konaní v záležitostiach životného prostredia. Správne 
konanie sa za ína na základe návrhu (napr. žiados  o povolenie konania) alebo z vlastného podnetu 
verejného orgánu (napr. ke  orgán zistí porušenie zákona istou osobou za ne konanie o udelení 
sankcií vo i tejto osobe). Ú astníci správneho konania sú osoby, ktorých práva alebo záujmy 
chránené zákonom môžu by  dotknuté finálnym právoplatným rozhodnutím správneho orgánu, 
alebo tie osoby, ktoré tvrdia, že môže by  dotknuté, kým sa preukáže opak. Osobitné zákony môžu 
ustanovova , že iné osoby by taktiež mali by  ú astníkmi správneho konania.  

Jednoducho vyjadrené a s ur itou dávkou zjednodušenia by sme mohli uvies , že ú astníkom 
konania môže byt v zásade ktoko vek (síce len do okamihu, kým správny orgán nerozhodne 
o opaku). Správny orgán má povinnos  tieto osoby vníma  ako ú astníkov konania už len na 
základe ich tvrdenia. Správny orgán teda nemôže takúto osobu ako ú astníka opomenú , pretože 
takéto „oprávnenie“ (resp. status) tejto osobe dáva samotný správny poriadok. Opak statusu 
ú astníka konania preukazuje správny orgán vydaním rozhodnutia o neexistencii postavenia 
ú astníka konania. Osoba, ktorej sa to týka, však môže vo i tomuto rozhodnutiu poda  opravný 
prostriedok a až do právoplatného skon enia veci – konania – sa považuje za ú astníka konania.1 

Ú astníci správneho konania majú právo na informácie z (administratívneho) spisu, predklada  
dodato né/ alšie dôkazy, vyjadri  svoje stanovisko a orgán verejnej moci je povinný zaobera  sa 
tým, o predložili ú astníci. Správne konanie je uzavreté, ke  je vydané rozhodnutie vo veci. Všetci 
ú astníci musia by  oboznámení s týmto rozhodnutím. Odvolanie proti správnemu rozhodnutiu 
možno poda  k nadriadenému správnemu orgánu. Rozhodnutie správneho orgánu môže by  
predmetom súdneho prieskumu prostredníctvom podania žaloby až po vy erpaní všetkých 
riadnych opravných prostriedkov, t. j. po vydaní rozhodnutia o odvolaní alebo rozklade. Súdy 
preskúmavajú tak procesnú, ako aj hmotnoprávnu zákonnos  správnych rozhodnutí.  

Postavenie zú astnenej osoby je v správnom konaní zúžené v porovnaní s postavením ú astníka 
konania. Zú astnená osoba má právo by  upovedomená o za atí konania a o iných podaniach 
ú astníkov konania, zú astni  sa na ústnom pojednávaní a na miestnej obhliadke, navrhova  
dôkazy a doplnenie podkladu rozhodnutia. Zú astnenej osobe však nepatrí právo poda  odvolanie 
proti rozhodnutiu orgánu verejnej moci na nadriadený správny orgán a rovnako nie aktívne 
legitimovaná na podanie žaloby na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia na súde.  

                                                            
1) POTÁSCH, P., Ú astník správneho konania – minulos , sú asnos  a vízie, Odborný asopis U enej právnickej spolo nosti, íslo 
1/2011. 
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Pri súdnom prieskume zákonnosti rozhodnutí orgánov verejnej moci platí, že ak bolo v správnom 
konaní porušené procesné pravidlo až do takej miery, že by mohlo ovplyvni  zákonnos  kone ného 
rozhodnutia, musí súd zruši  takéto rozhodnutie. Rozhodnutie sa však nezrušuje preto, aby sa 
zopakoval proces a odstránili formálne vady, ktoré nemôžu privodi  vecne iné, i výhodnejšie 
rozhodnutie pre ú astníka.2 

Pokia  ide o rozhodnutie vydané správnym orgánom na základe správneho uváženia, súd iba 
preskúma, i takéto rozhodnutie nepresahuje rámec a h adiská stanovené osobitným právnym 
predpisom. Správna úvaha je vylú ená tam, kde právny predpis viaže na ur ité skutkové stavy len 
jediné možné právne riešenie a správny orgán nemá na výber.3  

Súd však preskúmava, i sa orgán verejnej moci dostato ne vysporiadal s námietkami ú astníkov, 
oh adne správnosti, resp. úplnosti materiálnych a technických poznatkov a výpo tov. Správne 
uváženie správneho orgánu teda úzko súvisí s hodnotením dôkazov pod a zásad vo ného 
hodnotenia dôkazov. V prípade správneho trestania súd sleduje, i správny orgán náležite 
zdôvodnil uloženie sankcie v ur itej výške, ak zákon pripúš a rozpätie sankcie, i prihliadol na 
okolnosti viazané na subjekt, samotný skutok a jeho následok. Napr. v rozsudku sp. zn. 5 Sž 19-
201/00 z 31. mája 2000 Najvyšší súd Slovenskej republiky ( alej len „najvyšší súd“) uviedol, že 
„ur enie výšky pokuty v rámci ur eného rozpätia je síce vecou vo ného uváženia, to však 
neznamená, že môže by  uložená v ubovo nej výške“. Vo ná úvaha aj pri takomto rozhodovaní je 
myšlienkový proces, v rámci ktorého má príslušný orgán zvažova  závažnos  porušenia predpisov 
vo vz ahu ku každému zisteniu, jeho následky, dobu protiprávnosti, aby uložená pokuta sp ala 
nielen požiadavku represie, ale aj preventívny ú el s prognózou budúceho pozitívneho správania sa 
dotknutej osoby. Samo rozpätie sadzby pokuty pritom nemôže zvádza  k uloženiu pokuty 
neprimeranej charakteru a výsledkom innosti pokutovanej osoby, pretože pokuta likvida ného 
charakteru nemôže plni  preventívnu funkciu.4  

Súd neposudzuje ú elnos  a vhodnos  správneho rozhodnutia. 

Právo poda  žalobu na súd v správnom súdnictve je garantované osobe, ktorá tvrdí, že jeho/jej 
právo bolo porušené na základe rozhodnutia orgánu verejnej moci. Ak bolo rozhodnutie vydané 
v rámci správneho konania, všetci jeho ú astníci majú právo poda  návrh na súd, v prípade ak by 
vydané rozhodnutie poprelo alebo porušilo ich práva. 

III. PRÁVNE POSTAVENIE ZÁUJMOVEJ VEREJNOSTI V OCHRANE PRÍRODY 
Zákonom . 454/2007 Z.z. bol novelizovaný zákon . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 
v znení neskorších predpisov ( alej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“). Na základe neho 
s ú innos ou od 1. 12. 2007 záujmové združenia stratili postavenie ú astníkov konania v správnom 
konaní o ude ovaní výnimiek z ochrany druhov alebo území, a stali sa z nich zú astnené osoby. 
Z právneho h adiska to pre ne znamenalo, že rozsah ich procesných práv sa podstatným spôsobom 
zúžil, predovšetkým však stratili právo aktívnej procesnej legitimácie na podanie žaloby na súd 
proti právoplatnému rozhodnutiu orgánu ochrany prírody. Právnu pozíciu ú astníkov konania im 
zákon priznával len vtedy, ak im toto postavenie vyplývalo z osobitného zákona, t. j. zo zákona 
. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

Lesoochranárske zoskupenie VLK sa však na alej domáhalo postavenia ú astníka konania 
v administratívnych konaniach, ktorých predmetom bolo najmä povolenie výnimiek z podmienok 

                                                            
2) Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky . 4Sž/98-102/02 zo d a 17.12.2002. 
3) PRUCHA, P. Správni právo, obecná ást. Brno: MV, 2001, s. 177. 
4) ŠTEV EK, M. a kol. Civilné právo procesné – Základné konanie a správne súdnictvo (2. zmenené a doplnené vydanie) 
Bratislava: EUROKÓDEX, s. r. o., 2013, str. 569 
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ochrany chránených živo íchov – medve ov hnedých (Ursus arctos) a po nepriznaní tohto 
procesného postavenia sa obrátili na súd v rámci preskúmania zákonnosti rozhodnutia. 

Rozhodovacia prax slovenských súdov bola najskôr jednozna ná a rozhodnutia orgánov štátnej 
správy starostlivosti o životné prostredia o nepriznaní postavenia ú astníka konania pre uvedené 
združenie boli na súde potvrdzované. Avšak v júni 2009 najvyšší súd po podaní 120 odvolaní zo 
strany združenia Lesoochranárske zoskupenie VLK, a potom o už potvrdil 50 zamietavých 
prvostup ových rozhodnutí súdov v rovnakej veci, sa rozhodol preruši  konanie a predloži  
Súdnemu dvoru Európskej únie ( alej len „súdny dvor“) pod a l. 234 Zmluvy o založení 
Európskeho spolo enstva na rozhodnutie prejudiciálne otázky skoncipované v tom smere, i l. 9 
ods. 3 Aarhuského dohovoru má priamy, resp. bezprostredný ú inok v situácii, ke  sa tento 
dohovor stal sú as ou práva Európskej únii (Európska únia pristúpila k tejto medzinárodnej zmluve 
17. februára 2005). 

Súdny dvor sa primárne zaoberal otázkou, i sa na spor vo veci samej vz ahuje právo Európskej 
únie alebo nie.  

Pod a súdneho dvora záležitos , ktorá ešte nebola predmetom právnej úpravy Únie, patrí do práva 
Únie, ak je táto záležitos  upravená v dohodách uzatvorených Úniou a jej lenskými štátmi a týka sa 
oblasti, ktorá je už je vo ve kej miere upravená právom Únie.  

Súdny dvor preto rozhodol, že v situácii, ke  sa združenie na ochranu životného prostredia domáha 
ú astníctva v správnom konaní týkajúcom sa poskytnutia výnimky z režimu ochrany takých druhov 
ako medve  hnedý, ktorý je druhom uvedeným v prílohe IV bode a) smernice o biotopoch a pod a 
l. 12 smernice podlieha prísnej ochrane, tak na spor vo veci samej sa vz ahuje právo Únie. 

Súdny dvor konštatoval, že ustanovenie l. 9 ods. 3 Aarhuského dohovoru nemá priamy ú inok, 
sú asne však zdôraznil, že prináleží vnútroštátnemu súdu, aby poskytol taký výklad procesného 
práva týkajúceho sa podmienok, ktoré je potrebné splni  na podanie správneho opravného 
prostriedku alebo žaloby, ktorý bude v o najvä šej možnej miere v súlade tak s cie mi lánku 9 
ods. 3 tohto dohovoru, ako aj s cie om ú innej súdnej ochrany práv poskytovaných právom 
Európskej únie, aby mohla organizácia na ochranu životného prostredia, ako je Lesoochranárske 
zoskupenie VLK, napadnú  na súde rozhodnutie prijaté v rámci správneho konania, ktoré by mohlo 
by  v rozpore s právom Európskej únie v oblasti životného prostredia.5  

Súdny dvor pritom aplikoval základné pravidlo dôležité pre vymožite nos  práv garantovaných 
právom Európskej únie, a to že „procesné podmienky žalôb ur ených na zabezpe enie ochrany 
práv, ktoré osobám podliehajúcim súdnej právomoci vyplývajú z práva Únie, nesmú by  menej 
výhodné ako procesné podmienky týkajúce sa podobných žalôb vnútroštátnej povahy (zásada 
ekvivalencie) a nesmú prakticky znemožni  alebo nadmerne s aži  výkon práv, ktoré priznáva 
právny poriadok Únie (zásada efektivity)“. 

Najvyšší súd (Rozsudok sp. zn. 5Sžp/41/2009) na základe rozsudku súdneho dvora C-240/09 priznal 
Lesoochranárskemu združeniu VLK postavenie ú astníka správneho konania v situácii, ke  toto 
právo z platnej vnútroštátnej právnej úpravy združeniu nevyplývalo. V odôvodnení rozsudku 
uviedol, že tým dochádza k judikatúrnemu posunu v jeho doterajšej ustálenej súdnej praxi.  

Svoj rozsudok odôvodnil nevyhnutnos ou vzia  na vedomie záväzky vyvolané pristúpením 
Slovenskej republiky k Aarhuskému dohovoru v spojení s rozsudkom súdneho dvora C-240/09. 
Argumentoval takým výkladom procesného práva, ktorým sa v o najvä šej možnej miere 

                                                            
5) Rozsudok Súdneho dvora EU C-240/09. 
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zoh adnia ciele Aarhuského dohovoru, ako aj cie  ú innej súdnej ochrany práv poskytovaných 
právom Európskej únie.6  

Rozsudok súdneho dvora C-240/09 mal následne vplyv na zákonnú úpravu ochrany prírody 
a krajiny na Slovensku. Legislatívnou zmenou – zákonom . 408/2011 Z. z., sa s ú innos ou od 
1.12.2011 pristúpilo k pôvodnej úprave procesno-právneho postavenia záujmových združení na 
ochranu životného prostredia ako ú astníkov v správnych konaniach, v ktorých sú dotknuté záujmy 
ochrany prírody a krajiny, ím sa zaru ilo aj vykonanie medzinárodného záväzku vyplývajúceho 
z Aarhuského dohovoru. 

V medziobdobí po doru ení rozsudku najvyššieho súdu sp. zn. 5Sžp/41/2009 do 30.11.2011 bolo 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republike ( alej len „ministerstvo“) v dileme ako 
postupova  v otázke postavenia prihlásených mimovládnych organizácií v za atých 
administratívnych konaniach o povolení výnimky zo zákazu ochrany prírody a krajiny v situácií, ke  
platná legislatíva im priznávala postavenie iba zú astnenej osoby, ale rozhodovacia prax 
slovenských súdov uvedené neakceptovala, pri om správny orgán ako štátny orgán bol viazaný 
ústavným imperatívom zákonnosti ( l. 2 ods. 2 Ústavy SR a § 3 ods. 1 Správneho poriadku), t. j. 
kona  v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.  

Ministerstvo v tejto situácii postupovalo tak, že vo veciach 65 žiadostí podaných po ovníckymi 
združeniami o reguláciu po etnosti populácie medve a hnedého, do ktorých sa prihlásilo 
Lesoochranárske zoskupenie VLK, priznalo tomuto združeniu procesné postavenie ú astníka 
konania, s odkazom na použitie ustanovenia § 3 ods. 4 zákona správneho poriadku (Správne orgány 
dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali 
neodôvodnené rozdiely), ke že už predtým (od vydania rozsudku najvyššieho súdu 
sp. zn. 5Sžp/41/2009) bolo v iných správnych konaniach viazané právnym názorom súdu o priznaní 
postavenia ú astníka konania.  

IV. Ú ELNOS  NIEKTORÝCH PROCESNÝCH ÚKONOV MIMOVLÁDNYCH ORGANIZÁCIÍ  
V nadväznosti na uvedený judikatúrny posun najvyššieho súdu v otázke ú asti mimovládnych 
organizácii v rozhodovacích procesoch ochrany prírody, Lesoochranárske zoskupenie VLK 18. 
septembra 2009, v snahe zvráti  predchádzajúce právoplatné rozhodnutia najvyššieho súdu 
o nepriznaní postavenia ú astníka konania, doru il Ústavnému súdu Slovenskej republiky ( alej len 
„ústavný súd“) s ažnos , v ktorej namietal porušenie základného práva na súdnu ochranu 
zaru eného v l. 46 ods. 1 Ústavy SR a práva na spravodlivé súdne konanie zaru eného v l. 6 ods. 1 
Dohovoru o ochrane udských práv a základných slobôd ( alej len „dohovor“) v konaní vedenom 
pod sp. zn. 5Sžp/34/2009 a jeho rozsudkom z 2. júna 2009, o ktorej ústavný súd rozhodol nálezom 
z 18. apríla 2012 . k. II. ÚS 163/2010-70.7  

Citovaným nálezom ústavný súd konštatoval porušenie základného práva s ažovate a na súdnu 
ochranu zaru eného v l. 46 ods. 1 ústavy a jeho práva na spravodlivé súdne konanie zaru eného 
v l. 6 ods. 1 dohovoru postupom najvyššieho súdu v namietaných konaniach a jeho rozsudky 
sp. zn. 5Sžp/31/2009 z 02. júna 2009, sp. zn. 5Sžp/7/2009 z 02. júna 2009, sp. zn. 5Sžp/21/2009 
z 02. júna 2009, sp. zn. 5Sžp 34/2009 z 02. júna 2009 a sp. zn. 3Sžp/20/2009 zo 17. septembra 2009 
z dôvodu nepredloženia prejudiciálnej otázky súdnemu dvoru. Uvedené rozsudky najvyššieho súdu 
preto ústavný súd zrušil a veci vrátil najvyššiemu súdu na alšie konanie, ktorý následne zrušil 
všetky rozhodnutia ministerstva o nepriznaní postavenia ú astníka konania pre Lesoochranárske 
zoskupenie VLK.  

                                                            
6) Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 5Sžp41/2009. 
7) Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky . k. II. ÚS 163/2010-70. 



44

WWW.UCPS.SKRÓBERT RUŽIČKA

 
Ministerstvo po doru ení zrušujúcich rozsudkov najvyššieho súdu a krajského súdu o priznaní 
postavenia ú astníka konania pre Lesoochranárske zoskupenie VLK postavené pred dilemou, ako 
s touto nevšednou procesnou situáciou naloži . Pripomínam, že v danom prípade išlo konania 
o povolení výnimiek zo zákazov z ochrany prírody, ktoré boli dva až štyri roky právoplatne 
skon ené a rovnako uplynula aj lehota na vykonania výnimky (napr. odstrel medve a v rokoch 
2008 až 2011).  

Riešenie však mohlo by  iba jediné – doru i  rozhodnutie o povolení výnimky zo zákazov z ochrany 
prírody aj Lesoochranárskému zoskupeniu VLK, a to aj napriek tomu, že uplynula lehota platnosti 
tohto rozhodnutia. Proti tomuto rozhodnutiu však Lesoochranárske zoskupenie VLK podalo 
rozklad, hoci tým nemohol vzh adom na právnych ú inkov pôvodného rozhodnutia dosiahnu  
zlepšenie životného prostredia. Preto týmito rozkladmi sa musel zaobera  odvolací správny orgán, 
ktorý rozhodol tak, že konanie o rozklade vo i týmto rozhodnutiam pod a § 82 ods. 9 písm. a) 
zákona o ochrane prírody zastavil pre odpadnutie dôvodu na konanie. 

Napriek vyššie uvedenému skutkovému stavu, Lesoochranárske zoskupenie VLK prostredníctvom 
právnej zástupkyne podalo na súd žalobu proti ministerstvu na preskúmanie zákonnosti 
rozhodnutia o zastavení konania, hoci bolo jednozna né, že nemôžu dosiahnu  nápravu a zlepšenie 
životného prostredia (t.j. cie , ktorý by mali sledova  svojou innos ou). Celkovo bolo podaných 
najmenej 44 identických žalôb. V danom prípade vyvstáva preto otázka, i ide o efektívny a ú elný 
prístup k ochrane životného prostredia.  

V obdobnej veci, v ktorej sa Lesoochranárske zoskupenie VLK domáhalo postavenia ú astníka 
konania v administratívnom konaní o povolení výnimky pre žiadate a na rok 2008, pri om 
ministerstvo požadovanú výnimku neudelilo, a teda žiados  zamietlo a vyhovelo záujmom 
Lesoochranárskeho zoskupenia VLK, najvyšší súd v závere uznesenia sp. zn. 5Sžp/31/2012 
konštatuje: „Na záver nedá najvyššiemu súdu nepodotknú , že ochrana životného prostredia ako 
spolo ného záujmu všetkých ob anov Slovenskej republiky je dôležitou aktivitou a innos  združení 
na ochranu životného prostredia na jeho rôznych úsekoch si jednozna ne zaslúži pozornos  
a podporu. Avšak nielen na získanie všeobecnej podpory a rešpektu by mali zakaždým zvažova  
ú elnos  krokov, ktoré podnikajú, aby v kone nom dôsledku nemrhali svoju pozornos  
a prostriedky na isto formálne, obsahovo prázdne manifesty tak, ako je to v prípade tohto 
konania.“8 

V. ZÁVER 
Z vyššie uvedeného preh adu rozhodovacej innosti súdneho dvora, najvyššieho súdu, resp. 
ústavného súdu je zrejmé, že najvyššie súdne inštancie plne rešpektujú práva lenov verejnosti 
zú astni  sa na rozhodovacích procesoch v záležitostiach životného prostredia. Dôraz pritom kladú 
na to, aby táto ich ú as  bola (i) v asná – ke  sú všetky možnosti otvorené, (ii) efektívna – aby mali 
možnos  ovplyv ova  výsledok konania a potom alej napadnú  rozhodnutia orgánov verejnej 
moci na nadriadenom správnom orgáne a súde a (iii) nebola samoú elná – ke  sú iba formálne 
realizované práva, pri om zo všetkých okolností je zrejmé, že náprava alebo zlepšenie životného 
prostredia nemôže by  dosiahnutá.  

Zapojenie verejnosti do týchto konaní je však legitímnym a významným nástrojom na 
ovplyv ovanie rozhodovacej innosti správneho orgánu a v kone nom dôsledku tak môžu tieto 
aktivity prispieva  k priaznivému stavu životného prostredia. lenovia zainteresovanej verejnosti, 
ktorými sú rôzne mimovládne organizácie, mnohokrát skuto ne zlepšujú svojimi stanoviskami, 
návrhmi, kvalitu administratívneho konania. Je to tak najmä vtedy, ak vstupujú do 
administratívnych konaní orgánov štátnej správy starostlivosti o životné prostredie s otvorenou 

                                                            
8) Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 5Sžp/31/2012. 
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mys ou, bez cie a za každú cenu nesúhlasi  s vydaním povolenia, súhlasu alebo výnimky pre 
žiadate a. V opa nom prípade relevantné ob ianske združenia nemôžu o akáva  získanie 
všeobecnej podpory a rešpektu. 
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ABSTRAKT: 
V sú asnej dobe sa neraz stretávame s konfliktom vznikajúcim medzi ochranou individuálnych záujmov 
jednotlivcov a záujmami štátu. Tieto strety sú vzh adom ku charakteru da ového práva asi najviac zrete né pri 
správe daní, kde prirodzene štátny orgán, ktorým je správca dane chráni záujmy štátu, ktoré sú vzh adom 
k sledovaniu odlišných cie ov v priamom strete so záujmami jednotlivcov. Za týmto ú elom je snaha 
jednotlivcov dôsledne uplat ova  vlastné oprávnenia smerujúce k ochrane ich právom chránených záujmov. 
Takýmto právom je aj vyhotovovanie zvukových, obrazových a zvukovo-obrazových záznamov z jednotlivých 
úkonov správcu dane. Na druhej strane v praxi je možné sa stretnú  s neochotou správcu dane umožni  
uplat ova  da ovým subjektom toto právo. Preto je nevyhnutné dôkladne analyzova  možnosti uplatnenia 
tohto práva v širších súvislostiach a vyrieši  v praxi vznikajúci spor oh adom možnosti vyhotovovania 
jednotlivých druhov záznamov.  

ABSTRACT/SUMMARY: 
Nowadays, we often encounter a conflict arising between the protection of interests of an individual and 
interests of a state. In respect of a tax law character, such collision is probably the most evident in the field of 
tax administration where a public authority, such as a tax administrator, naturally protects interests of a state 
that often directly collide with interests of an individual due to pursuing different aims. For such purposes 
individuals attempt to exercise thoroughly their rights that result in the protection of their interests by law. 
Making audio, video and audiovisual recordings of particular acts of a tax administrator belongs to such rights. 
On the other hand, from a practical point of view a tax administrator may be unwilling to enable taxable 
entities to exercise such right. Due to the foregoing it is necessary to analyze thoroughly how such right may be 
exercised in the broader context and solve an emerging conflict related to the possible making of particular 
types of recordings from the practical point of view.  
 

ÚVOD 
V tomto lánku autori analyzujú faktické uplatnenie základného a ústavného práva subjektu 
dotknutého správou daní súvisiaceho s možnos ou prijíma , vyh adáva  a rozširova  informácie 
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prostredníctvom využitia technických zariadení ur ených na vyhotovenie obrazového, zvukového 
alebo zvukovo-obrazového záznamu. 

V úvode je nutné poveda , že napriek pozitívnej zmene v právnej úprave platnej od 1.1.2013 sa 
da ový subjekt majúci záujem o vyhotovenie záznamu z úkonu pri správe daní na alej v praxi 
stretáva s neochotou správcu dane a súvisiacimi obštrukciami smerujúcimi k snahe znemožni  
praktickú realizáciu tohto práva ú astníkom konania.  

Právo vyhotovova  obrazové, zvukové a zvukovo-obrazové záznamy je potrebné skúma  
v nadväznosti na úpravu uvedenú najmä v Ústave Slovenskej republiky ( alej ako „Ústava SR“), 
Dohovore o ochrane udských práv a základných slobôd a v zákone . 563/2009 o správe daní 
(da ový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( alej ako „Da ový poriadok“). Túto 
možnos  ú astníka da ového konania je nutné chápa  v tesnej súvislosti s niektorými základnými 
princípmi a zásadami daní. 

Pri správe daní sa postupuje pod a všeobecne záväzných právnych predpisov, chránia sa záujmy 
štátu a obcí a dbá sa pritom na zachovávanie práv a právom chránených záujmov da ových 
subjektov a iných osôb (§ 3 ods. 1 Da ového poriadku). Je povinnos ou správcu dane pri 
uplat ovaní jednotlivých procesných inštitútov postupova  v súlade s princípom proporcionality 
a minimalizova  zásahy tak, aby sa konkrétny procesný postup nestal vo i jednotlivcovi 
neprimeraným a v kone nom dôsledku porušujúcim právo na informa nú autonómiu jednotlivca.  

TEORETICKÉ VÝCHODISKA  
lánok 26 ods. 1 a 2 Ústavy SR1 a lánok 10 ods. 1 Dohovoru o ochrane udských práv a základných 

slobôd2 zaru ujú každému ob anovi základné právo prijíma  informácie. Toto právo by malo by  
teda premietnuté do všetkých právnych predpisov, resp. aj ke  nie je v jednotlivých osobitných 
predpisoch vyslovene upravené, vzh adom k uvedenému je nevyhnutné ho rešpektova . Právo 
slobodného prístupu k informáciám rieši aj zákon . 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií). Z toho 
vyplýva, že niektoré zásady a princípy je možné odvodi  aj z tohto zákonného predpisu, ktorý 
predstavuje vo vz ahu k iným právnym predpisom rovnakej právnej sily všeobecnú právnu úpravu 
danej oblasti. Preto pri riešení nazna eného problému pri správe daní nie je možné úplne opusti  
ani hranice tejto zákonnej úpravy.  

Správa daní je jasne definovaná v § 2 písm. a) Da ového poriadku ako postup súvisiaci so správnym 
zistením dane a zabezpe ením úhrady dane a alšie innosti pod a tohto zákona alebo osobitných 
predpisov. Z uvedenej legálnej definície je zrejmé, že sa jedná o innos  štátneho orgánu, ktorým je 
správca dane, ktorá smeruje k správnemu zisteniu dane a zabezpe eniu jej úhrady. Nako ko sa 
jedná o innos  štátnych orgánov je potrebné ma  na pamäti, že sa prirodzene touto innos ou 
zasahuje do individuálnej sféry jednotlivca, na ochranu ktorej má právo v demokratickom štáte, 
ktorým Slovenská republika v zmysle ústavy je, každý ob an. Z uvedeného dôvodu musia štátne 
orgány na úseku správy daní rešpektova  ústavné princípy, na ktoré už následne nadväzujú 
konkrétne zásady a princípy vymedzené v zákone o správe daní. Preto pri jednotlivých postupoch 

                                                            
1) lánok 26 ods. 1 Ústavy SR znie: „Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaru ené.“  

lánok 26 ods. 2 Ústavy SR znie: „Každý má právo vyjadrova  svoje názory slovom, písmom, tla ou, obrazom alebo iným 
spôsobom, ako aj slobodne vyh adáva , prijíma  a rozširova  idey a informácie bez oh adu na hranice štátu. Vydávanie tla e 
nepodlieha povo ovaciemu konaniu. Podnikanie v odbore rozhlasu a televízie sa môže viaza  na povolenie štátu. Podmienky 
ustanoví zákon.“ 
2) lánok 10 ods. 1 Dohovoru o ochrane udských práv a základných slobôd znie: „Každý má právo na slobodu prejavu. Toto 
právo zah a slobodu zastáva  názory a prijíma  a rozširova  informácie alebo myšlienky bez zasahovania štátnych orgánov 
a bez oh adu na hranice. Tento lánok nebráni štátom, aby vyžadovali ude ovanie povolení rozhlasovým, televíznym alebo 
filmovým spolo nostiam.“ 
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orgánov na úseku správy daní, pri ktorých sa zasahuje do záujmov dotknutých osôb je potrebné 
dodržiava  zákonnos , udské práva a slobody. Zákonnos  v Slovenskej republike predstavuje 
ústavný princíp organizácie innosti a rozvoja štátneho a spolo enského života, povinnos , aby 
všetky orgány, organizácie, úradné osoby i ob ania bezvýhradne dodržiavali alebo aplikovali právne 
normy.  

Zákonnos  ako ústavný princíp vyplýva okrem iných ustanovení aj z ustanovenia l. 2 ods. 2 Ústavy 
SR, v zmysle ktorého štátne orgány môžu kona  iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu 
a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. V tomto smere zabezpe uje Da ový poriadok zachovávanie 
ústavnosti, a to tým, že stanovuje konkrétne povinnosti pre všetky subjekty zú astnené na správe 
daní, ako aj vymedzuje jednotlivé špecifické práva a povinnosti i už da ových subjektov 
v priebehu správy daní na jednej strane, ako aj oprávnenia a povinnosti správcov dane na strane 
druhej. V právnom štáte právny poriadok nechráni štátnu moc pred ob anmi. Právny poriadok 
v právnom štáte ur uje postup orgánov verejnej správy tak, aby neboli porušované práva 
ob anov.3 To znamená, že tento ústavný princíp musí by  prítomný v priebehu celého postupu 
súvisiaceho so správou daní vykonávanej štátnou mocou. Takto lánok 2 ods. 2 Ústavy SR chráni 
osoby pred negatívnou innos ou štátu. Štátne orgány na jeho základe nesmú obmedzova  práva 
osôb vo vä šej miere, než im dovo uje zákon. Z tohto vyplýva ústavná zásada, že o nie je 
dovolené, je pre innos  štátnych orgánov zakázané.4 Ústavný princíp legality štátnej moci 
vyjadrený v l. 2 ods. 2 Ústavy hovorí o viazanosti štátnych orgánov ústavou a zákonmi. Štátne 
orgány nie sú oprávnené kona , ak ich na to nesplnomocní zákon a ak konajú, sú povinné kona  iba 
spôsobom, ktorý ustanovil zákon. Táto zásada zabezpe uje v štáte pre jeho obyvate ov právnu 
istotu – majú tak možnos  predvída  nielen následky svojich právnych úkonov, možnosti a spôsoby 
uplatnenia svojich práv vo i štátu, ale predovšetkým konanie štátnych orgánov a ich zmysel.5 

Verejnou mocou, ktorej sa toto ustanovenie dotýka a ktoré chráni ob anov pred jej nelegitímnymi 
zásahmi je taká moc, ktorá autoritatívne rozhoduje o právach a povinnostiach subjektov, i už 
priamo alebo sprostredkovane. Subjekt, o ktorého právach alebo povinnostiach rozhoduje orgán 
verejnej moci nie je v rovnoprávnom postavení s týmto orgánom a obsah rozhodnutia tohto 
orgánu nezávisí od vôle subjektu. Na základe toho možno správcov dane, resp. da ové úrady, ktoré 
vykonávajú správu daní považova  jednozna ne za štátne orgány, na ktoré sa vz ahuje ustanovenie 
l. 2 ods. 2 Ústavy SR.  

Uvedené pravidlá postupu štátnych orgánov priamo ovplyv ujú aj innos  správcov dane a teda aj 
samotný postup pri jednotlivých procesných úkonoch a konania, ktoré predstavujú sú as  správy 
daní. Správca dane pri výkone správe daní tak v zmysle týchto uvedených ústavných princípov 
nemôže postupova  svojvo ným spôsobom a výklad jednotlivých ustanovení nemôže vykonáva  
pod a vlastnej potreby, ale tieto musí realizova  predovšetkým v súlade s právami a oprávnenými 
záujmami da ových subjektov, resp. ob anov. Preto nemožno obís  ani ustanovenia Ústavy SR 
a túto musí ma  štátny orgán na pamäti v priebehu všetkých jeho inností a výklad jednotlivých 
ustanovení, i už hmotnoprávnej alebo procesnej povahy nemôže by  v rozpore s týmito princípmi.  

Sú as ou správy daní je aj da ové konanie, ktoré predstavuje osobitný právny inštitút da ového 
práva procesného. Bol zavedený v prvom rade v záujme realizácie materiálnych da ovo-právnych 
vz ahov. Toto konanie je relatívne samostatným, osobitným a rovnocenným druhom právneho 
procesu, ktorý je upravený procesno-právnymi normami spadajúcimi pod oblas  da ového práva. 
Procesné da ovo-právne normy zakotvujú v tomto zmysle postup správcu dane, da ových 
subjektov a alších osôb, ktorý smeruje ku vyrubeniu alebo ur eniu dane a k zaplateniu dane a k jej 
prípadnému vymáhaniu formou da ovej exekúcie, pokia  da ový subjekt svoju da ovú povinnos  

                                                            
3) Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. II. ÚS 62/1999 zo 14. júla 1999. 
4) DRGONEC, J.: Ústava Slovenskej republiky. Komentár. 2. vydanie Šamorín, 2004, s. 104. 
5) Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. II. ÚS 58/2001 z 31. októbra 2001. 
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nesplnil riadne a v as. Da ové konanie predstavuje všeobecné ozna enie pre konanie, v ktorom sa 
v súlade so zákonom rozhoduje o právach a povinnostiach da ových subjektov. Da ové konanie sa 
môže prezentova  aj vo forme viacerých osobitných druhov. V tomto chápaní za základ jeho 
diferenciácie treba bra  najmä osobitos  predmetu da ového konania. Bez oh adu na po et týchto 
osobitných druhov však nepôjde o prielom, resp. zásah do chápania da ového konania ako 
jednotného konania, pri om stále sa bude jedna  o da ové konanie týkajúce sa jednej a tej istej 
da ovej veci. Da ovou vecou pritom chápeme jednu da ovú povinnos  týkajúcu sa jedného 
da ového subjektu pri jednej dani a za jedno zda ovacie obdobie.  

Vychádzajúc zo štruktúry a obsahu Da ového poriadku možno konštatova , že tento právny 
predpis za ína rozlišova  medzi:  

a) da ovým konaním, teda konaním, v ktorom sa rozhoduje o právach a povinnostiach 
da ových subjektov a  

b) konaním vo veciach správy daní. V tomto prípade ide o procesné postupy správcu dane 
pri správe daní, vrátane da ového konania a osobitného da ového konania. Pod tento 
rámec budú spada  napríklad postupy správcu dane pri miestnom zis ovaní, pri 
zabezpe ení veci, pri prepadnutí veci a pri da ovej kontrole.  

MOŽNOS  VYHOTOVOVANIA ZÁZNAMOV PRI SPRÁVE DANÍ 
V praxi bol a stále ostáva (napriek pozitívnym zmenám v zákonnej úprave) astým problémom 
možnos  da ových subjektov vyhotovova  záznamy a to i už obrazové, zvukové alebo obrazovo-
zvukové z úkonov, ktoré sú vykonávané správcom dane. Ako je z povahy da ového konania 
a správy daní zrejmé, správca dane je v pozícii nadradeného subjektu, ktorý má k dispozícii široké 
možnosti zásahu do výkonu jednotlivých práv da ových subjektov. Nako ko v rámci vykonávania 
jednotlivých úkonov nemá da ový subjekt pod a vlastného uváženia k dispozícii možnos  efektívnej 
ochrany svojich práv v aktuálnom ase v prípade porušovania zákona zo strany správcu dane, ako 
vhodná možnos  ochrany prichádza do úvahy práve vyhotovenie zvukových, obrazových 
a obrazovo-zvukových záznamov, za pomoci ktorých sa pokúša da ový subjekt zadokumentova  
priebeh týchto úkonov pre prípad následnej ochrany svojich práv. Za obvyklých okolností správca 
dane vyhotovuje iba záznam v podobe zápisnice, i v inej listinnej podobe. Do uvedenej zápisnice 
však z povahy druhu takéhoto zaznamenávania ani nie je možné pozna i  všetky innosti 
a operácie, i iné prvky priebehu daného úkonu, ktoré ale môžu neraz narúša  objektivitu daného 
úkonu. Závažným problémom z poh adu da ových subjektov je také vedomé a aktívne formovanie 
úkonu zo strany správcu dane, ktoré narúša objektivitu úkonu. Ojedinele sa da ový subjekt môže 
stretnú  s rôznymi formami nátlaku, s urážkami alebo uplat ovaním „prezumpcie viny“ zo strany 
povereného pracovníka správcu dane. Práve takéto postupy správcu dane sú neprijate né, avšak 
da ový subjekt nemá možnos  takýto nezákonný i neprofesionálny, prípadne zaujatý postup 
správcu dane žiadnym relevantným spôsobom dokáza . Preto je pri vykonávaní jednotlivých 
úkonov vhodné zo strany da ového subjektu, aby tento pristúpil k vyhotoveniu takéhoto záznamu, 
pri om tento môže slúži  (v kontexte s alšími listinnými dôkazmi) ako dôkaz v prípade porušenia 
jeho práv zo strany správcu dane pred nadriadeným orgánom alebo pred súdom. Tu je vhodné 
podotknú , že vyhotovenie takýchto záznamov by malo by  dokonca aj v samotnom záujme 
správcu dane a tiež v záujme štátu. Preto by za úvahu stála legislatívna zmena spo ívajúca 
v exaktnom zákonnom uvedení, že správca dane je vždy (prípadne za zákonom ur ených okolností) 
povinný vyhotovi  aspo  zvukový záznam z predmetného úkonu. Vzh adom ku skuto nosti, že ide 
o technicky a finan ne relatívne náro nú úpravu považujeme za vhodné, aby správca dane nebránil 
alebo dokonca, aby podporoval vyhotovovanie takýchto záznamov na náklady da ového subjektu. 
Samotná realizácia vyhotovenia týchto záznamov má okrem plnenia ochrannej funkcie aj funkciu 
preventívnu. Zárove  s vedomím zaznamenávania úkonu aj iným technickým prostriedkom, ako 
len do príslušnej zápisnice, i záznamu, je vytváraný ur itým spôsobom pozitívny tlak na obe 
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strany, aby pri úkone zachovali jeho vážnos  a dôstojnos , ím sa nepriamo ovplyv uje aj 
objektivita úkonu. Je neprípustné, aby správca dane vyhotovovanie takýchto záznamov vnímal ako 
útok vo i jeho innosti alebo osobe a staval sa do obrannej pozície, v rámci ktorej by zamedzoval 
vyhotovovaniu takýchto záznamov.  

Praktická skúsenos  da ových subjektov, resp. ich právnych zástupcov, ktorí chcú takéto záznamy 
vyhotovova  je však mnohokrát negatívna, ke že narážajú na nevô u správcov dane (a to v ur itom 
rozsahu aj napriek novele Da ového poriadku). Títo neraz dokonca zakazujú ich vyhotovovanie 
s uvedením rôznych dôvodov. Naj astejšie používanými argumentmi sú absencia explicitnej 
zákonnej úpravy, neverejnos  konania, ochrana da ového tajomstva, ochrana osobnostných práv 
a súhlas uvedený v internom predpise.  

V súvislosti s absenciou zákonnej úpravy vyhotovovania zvukového, obrazového alebo obrazovo-
zvukového záznamu je potrebné uvies , že zákon . 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov platný 
do 31.12.2009, ako ani Da ový poriadok v znení platnom a ú innom do 31.12.2012 explicitne 
uvedenú skuto nos  neriešil. Sú asné znenie Da ového poriadku (v znení zákona . 440/2012 Z.z.) 
síce reaguje na problémy aplika nej praxe a zlepšuje postavenie da ových subjektov, ale možnos  
vyhotovovania záznam priamo nerieši. Aj napriek tomu však došlo k ur itej zmene ú innej od 
1.1.2013, ktorá nepriamo odpovedá na otázku možnosti vyhotovovania takýchto záznamov. 
S uvedenou ú innos ou bolo do § 3 ods. 4 Da ového poriadku doplnené ustanovenie, ktoré 
uvádza, že „Z úkonov pri správe daní sa nesmú zverej ova  obrazové, zvukové a obrazovo-zvukové 
záznamy“6. V rámci danej problematiky zavedenie tohto ustanovenia u ah uje riešenie daného 
problému, kedy na základe argumenta ných pravidiel, resp. logického výkladu možno jednozna ne 
vyvodi , že ak zákon hovorí o zákaze alšieho zverej ovania takýchto záznamov, vlastne pripúš a 
možnos  ich samotného vyhotovenia. Nako ko dané ustanovenie je v zákone uvedené v úvodnom 
ustanovení s názvom „Základné zásady správy daní“, je možné jednozna ne taktiež vyvodi , že 
takéto záznamy možno vyhotovi  z každého úkonu správcu dane. Rovnako z koncepcie danej 
možnosti ako práva je možné uzavrie , že takúto možnos  má da ový subjekt na vlastné náklady.  

Napriek vyššie uvedenému je však z praxe zjavné, že postoj správcov dane sa v danej problematike 
mení len ve mi pomaly. Pracovníci da ových úradov v konkrétnych prípadoch da ové subjekty 
na alej presvied ajú o skuto nosti, že Da ový poriadok takúto možnos , resp. právo da ovému 
subjektu nepriznáva. Okrem iného argumentujú tým, že z ustanovenia, ktoré upravuje zákaz 
zverej ovania takýchto záznamov ešte automaticky nevyplýva, že da ový subjekt má právo takéto 
záznamy vyhotovova  a v skuto nosti ide len o zákonné riešenie zverej ovania záznamov, ktoré 
boli vyhotovené správcom dane v rámci správy daní. Takéto záznamy sú sú as ou spisu a ú astník 
má právo dosta  ich do vlastnej dispozície (na základe realizácie práva nazera  do spisu a žiada  
o vyhotovenie kópie – širší výklad práva na vyhotovenie rovnopisu i fotokópie) a ustanovenie rieši 
len alšie nakladanie s nimi. Je nutné súhlasi , že ustanovenie § 3 ods. 4 Da ového poriadku je dos  
strohé a problematiku vyhotovovania záznamov explicitne nerieši a teda vytvára možnos  aj pre 
takýto právny výklad. Aplika ná prax sa asom ur ite ustáli, avšak s ur itos ou je možné 
skonštatova , že komplexné vyriešenie tohto problému a presnejšie i precíznejšie znenie vyššie 
spomínaného ustanovenia by ur ite bolo prínosom. Každopádne však nie je možné s vyššie 
uvedenou právnou argumentáciou správcu dane súhlasi , ke že výklad tohto práva je nutné 
realizova  v širších súvislostiach. 

Pre komplexnos  považuje za potrebné doda , že zastávame názor, že takúto možnos  resp. právo 
vyhotovova  záznamy mali da ové subjekty už aj za ú innosti predošlej právnej úpravy, v ktorej 
absolútne absentovala akáko vek (aj nepriama) zákonná úprava predmetnej problematiky.  

                                                            
6) Celé ustanovenie § 3 ods. 4 Da ového poriadku znie: „Správa daní je neverejná okrem úkonov, ktorých povaha to 
neumož uje. Z úkonov pri správe daní sa nesmú zverej ova , obrazové, zvukové a obrazovo-zvukové záznamy“. 
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Právna analýza danej problematiky vyplýva z výkladu práva slobodne prijíma  informácie ( l. 26 
ods. 1, 2 a 4 Ústavy SR, l. 10 Dohovoru o ochrane udských práv a základných slobôd), zásady 
legálnej licencie ( l. 2 ods. 3 Ústavy SR) a nutnosti vyklada  zákony v súlade s ústavou ( l. 154 ods. 2 
Ústavy SR).  

Z judikatúry Ústavného súdu SR, ale aj Najvyššieho správneho súdu R je možné vyvodi , že da ové 
konanie je pre ú astníka konania osobitným zdrojom informácií. Ústavná ani zákonná úprava 
nevylu ujú situáciu, aby da ový subjekt prijímal informácie z tohto istého zdroja viacerými 
spôsobmi, a ponechávajú v dispozi nej sfére každého oprávneného subjektu, aby sa rozhodol, ako 
právo prijíma  informácie uplatní ( i si vyhotoví záznam písomne, i využije svoju pamä  alebo i 
pritom využije technické zariadenie ur ené na vyhotovenie zvukového, obrazového alebo zvukovo-
obrazového záznamu). Samotná skuto nos , že vyhotovovanie predmetných záznamov nie je 
explicitne upravené v zákone v žiadnom prípade neznamená, že takéto správanie da ového 
subjektu je bez alšieho neprípustné alebo zakázané. Vyplýva to z práva slobodne prijíma  
informácie upravenom v lánku 26 Ústavy SR a tiež z l. 2 ods. 3 Ústavy SR, pod a ktorého každý 
(ob an) môže kona , o nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno núti , aby konal nie o, o 
zákon neukladá.7  

Ve mi astým argumentom správcu dane súvisiacim s nemožnos ou vyhotovovania da ovým 
subjektom je, že sa jedná o neverejné konanie. Neverejnos  konania pritom znamená, že na daný 
úkon a konanie nemajú prístup iné osoby (daný úkon, resp. konanie prebieha bez ú asti iných osôb 
ako tých, ktorých ú as  predpokladá zákon), na o nadväzuje aj zavedenie vyššie spomínaného 
ustanovenia, ktoré reaguje na túto skuto nos  tým, že zakazuje alšie šírenie týchto záznamov. 
Táto zásada vyjadruje skuto nos , že celá správa daní je neverejná s výnimkou úkonov, ktorých 
povaha to nedovo uje (napríklad dražba). Neverejnos  da ového konania spo íva predovšetkým 
v tom, že sa ou zaru uje nezneužitie informácií o majetkových pomeroch, obchodných aktivitách 
a pod. da ových subjektov zo strany nepovolaných osôb. Túto zásadu treba teda chápa  ako jeden 
z prostriedkov právnej ochrany da ových subjektov. Vyhotovenie zvukového, obrazového alebo 
zvukovo-obrazového záznamu zo strany da ového subjektu nie je v rozpore so zásadou 
neverejnosti, pretože samotným vyhotovením záznamu sa konanie ešte nestáva verejným. Aj pri 
akceptovaní asti argumentu o rozdielnosti verejného a neverejného konania, nemôže samotná 
skuto nos , že neverejného úkonu pri správe daní sa zú astní len zákonom predpísaný okruh osôb 
a prítomnos  verejnosti je vylú ená ešte znamena , že by práva ú astníka neverejného konania boli 
menšieho rozsahu ako práva v prípade verejného ústneho konania.8 

Správca dane taktiež nemôže odoprie  vyhotovenie takýchto záznamov z dôvodu zachovávania 
da ového tajomstva. Táto zásada bola pôvodne ozna ovaná ako povinnos  zachováva  
ml anlivos , pri om úzko súvisí so zásadou neverejnosti konania. Pod a § 11 Da ového poriadku je 
da ovým tajomstvom informácia o da ovom subjekte, ktorá sa získa pri správe daní, pri om toto 
tajomstvo je povinný zachováva  každý, kto sa ho dozvedel. Zákon pritom bližšie nešpecifikuje, o 
spadá pod obsah uvedeného pojmu. Za použitia analógie súvisiacej so zákonom o ochrane 
osobných údajov, ako aj v porovnaní s inými právnymi predpismi môžeme vymedzi  tento pojem 
ako informácie vz ahujúce sa k osobným a majetkovým pomerom da ových subjektov, ako aj iné 
skuto nosti súvisiace s podnikaním (napr. obchodné tajomstvo). Pod a odseku 3 uvedeného 
ustanovenia je správca dane povinný pou i  da ové subjekty a iné osoby o povinnosti zachováva  
da ové tajomstvo a o právnych dôsledkoch porušenia tejto povinnosti. V alšom odseku sa 

                                                            
7) K tomu pozri: Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. II. ÚS 28/1996 z 12. mája 1997; Nález Ústavného súdu 
Slovenskej republiky sp. zn. II. ÚS 7/2000 z 12. septembra 2000; Rozsudok Najvyššieho správneho súdu eskej republiky . k. 5 
As 37/2009-94 z 31. marca 2010, publikovaný pod . 2097/2010 Sb. NSS, www.nssoud.cz; Rozsudok Najvyššieho správneho 
súdu eskej republiky . k. 1 Afs 1/2011-82 z 28. apríla 2011, www.nssoud.cz. 
8) K tomu pozri Rozsudok Najvyššieho správneho súdu eskej republiky . k. 5 As 37/2009-94 z 31. marca 2010, publikovaný 
pod . 2097/2010 Sb. NSS, www.nssoud.cz. 
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vymedzuje, že porušením da ového tajomstva je oznámenie alebo sprístupnenie da ového 
tajomstva osobe, ktorá nemá oprávnenie oboznamova  sa s da ovým tajomstvom. Osobou 
oprávnenou oboznamova  sa s da ovým tajomstvom je správca dane a subjekty uvedené v zákone. 
Máme za to, že za porušenie povinnosti zachováva  da ové tajomstvo je možné považova  tiež 
prípady, kedy ide o využitie poznatkov získaných v da ovom konaní alebo v súvislosti s ním pre 
konanie prinášajúce prospech osobe zaviazanej povinnos ou zachováva  da ové tajomstvo alebo 
iným osobám, prípadne aj konanie, ktoré by spôsobilo niekomu akúko vek ujmu. Samozrejme 
zákon aj vymedzuje, o sa za da ové tajomstvo resp. za porušenie da ového tajomstva 
nepovažuje. „Podstata tejto zásady spo íva predovšetkým v tom, že povinnos  zachováva  da ové 
tajomstvo má v zákone vymedzený okruh osôb. K týmto osobám patria zamestnanec správcu dane, 
zamestnanec nadriadeného orgánu a iné osoby vymedzené v zákone. Povinnos  zachováva  
da ové tajomstvo sa vz ahuje aj na bývalých zamestnancov týchto subjektov.9 Správca dane 
zodpovedá za vytvorenie podmienok na zachovávanie da ového tajomstva, o sa vz ahuje aj na 
využívanie a prístup k údajom evidovaným pomocou výpo tovej techniky. 

Da ové subjekty o svojich da ových povinnostiach nemajú zákonom stanovenú povinnos  
ml anlivosti. Bolo by nad rámec predmetnej zásady, aby zákonodarca takúto povinnos  stanovoval 
priamo da ovým subjektom. Je v ich vlastnom záujme neposkytova  iným údaje o svojich da ových 
povinnostiach (resp. osobné alebo obchodné údaje hodné utajovania), pokia  im túto povinnos  
neustanovuje samotný zákon. Z uvedeného vyplýva, že je plne na da ovom subjekte i a komu 
a v akom rozsahu zverejní alebo sprístupní príslušné informácie. Povinnos  zachováva  da ové 
tajomstvo je svedectvom toho, že zákonodarca má záujem na tom, aby sa ur ité skuto nosti, 
a nemusí sa to týka  iba utajovaných skuto ností v zmysle zákona o ochrane utajovaných 
skuto ností, utajovali pred verejnos ou, pred zneužitím a pod. K tomu treba doda , že pôvodná 
sankcia za porušenie povinnosti ml anlivosti bola nahradená možnos ou postupova  pod a 
Trestného zákona10, ak sa preukáže, že porušením povinnosti zachováva  da ové tajomstvo bol 
spáchaný trestný in. Za porušenie da ového tajomstva sa tiež nepovažuje sprístupnenie da ového 
tajomstva na základe písomného súhlasu toho da ového subjektu, ktorého sa da ové tajomstvo 
týka. Na záver analýzy práva vyhotovova  záznamy a povinnosti zachováva  da ové tajomstvo 
považujeme za vhodné uvies  úvahu, že ak nie je porušením povinnosti zachováva  da ové 
tajomstvo vydanie jedného vyhotovenia zápisnice alebo protokolu do dispozície da ového 
subjektu, potom nemôže by  porušením tejto povinnosti samotné vyhotovenie zvukového alebo 
obrazového záznamu z úkonu správcu dane.  

S uvedenými zásadami úzko súvisí aj ochrana práva na súkromie. Pracovníci správcu dane taktiež 
odôvod ujú nemožnos  vyhotovovania predmetných záznamov da ovým subjektom s poukazom 
na rušenie ich práva na súkromie. Nahrávanie i kamerovanie úkonu (v rámci toho aj osoby 
pracovníka správcu dane pri výkone pracovnej innosti) da ovým subjektom považujú za rušenie 
ich práce a tiež vyjadrujú obavu zo zneužitia predmetných osobných záberov. Ústavný súd 
Slovenskej republiky ( alej ako „Ústavný súd SR“) pripúš a, že základné právo na informácie by sa 
mohlo dosta  do kolízie s inými základnými právami,11 v danom prípade so základným právom na 
súkromie. Teda aj pri výkone základných práv pod a l. 26 Ústavy SR je potrebné rešpektova  
základné práva a slobody toho, o ktorom sa informácie získavajú, vrátane jeho práva na súkromie, 
práva na zachovanie udskej dôstojnosti, osobnej cti a mena, ako aj práva na ochranu pred 
neoprávneným zhromaž ovaním, zverej ovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe 
pod a l. 16 resp. l. 19 ústavy. Avšak každá osoba verejne inná, vrátane zamestnanca štátneho 

                                                            
9) BAB ÁK, V.: Da ové právo Slovenskej republiky. Bratislava, 2010, s. 395. 
10) Zákon . 300/2005 Z.z. 
11) Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. IV. ÚS 40/2003 z 19. septembra 2003. 
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orgánu, musí pri výkone svojej funkcie strpie  zvýšenú kontrolu verejnosti12 nad takouto svojou 
innos ou. Pod a právneho názoru Ústavného súdu SR za sú as  základného práva na súkromie 

a ani za prejav osobnej povahy nemožno u verejného inite a (legálna definícia verejného inite a 
zah a aj štátneho zamestnanca alebo zamestnanca orgánu štátnej správy) považova  výkon jeho 
zákonom upravenej služobnej právomoci pri styku s verejnos ou. Preto nesúhlas pracovníkov 
správcu dane s vyhotovením obrazového, zvukového alebo obrazovo-zvukového záznamu nemôže 
by  bez alšieho dôvodom pre zabránenie da ovému subjektu v jeho práve vyhotovi  zvukový i 
iný záznam. Aj pod a judikatúry eského ústavného súdu a tiež judikatúry eských civilných súdov 
osobnú povahu spravidla nemajú prejavy, ku ktorým dochádza pri výkone povolania, pri obchodnej 
alebo verejnej innosti. Teda pre vyhotovovanie záznamov z úkonov pri správe daní nie je nutný 
súhlas pracovníka správcu dane.13 

Da ové subjekty majúce záujem o vyhotovenie zvukového, obrazového alebo zvukovo-obrazového 
záznamu z úkonu pri správe daní sa v praxi stretávajú aj so situáciou, že správca dane podmie uje 
túto možnos  (resp. realizáciu tohto práva) súhlasom prezidenta Finan nej správy Slovenskej 
republiky alebo riadite a predmetného da ového úradu s poukazom na prevádzkový poriadok 
administratívnej budovy alebo iný interný predpis. Takýto postup je absolútne neprípustný a je 
v rozpore s lánkom 26 ods. 4 Ústavy SR14, pod a ktorého sa sloboda prejavu a právo vyh adáva  
a šíri  informácie možno obmedzi  len zákonom, ak ide o opatrenia v demokratickej spolo nosti 
nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpe nos  štátu, verejného poriadku, ochranu 
verejného zdravia a mravnosti. Termínom „zákon“ sa neozna uje jeden všeobecne záväzný právny 
predpis so silou zákona, ale neur itý po et všeobecne záväzných predpisov s definovaným 
stup om právnej sily. Z uvedeného jednozna ne vyplýva, že obmedzenie vo forme podmie ovania 
realizácie tohto ústavného práva súhlasom inej osoby na základe interného predpisu i 
prevádzkového poriadku budovy je absolútne neprípustné. Takéto obmedzenie taktiež nesp a ani 
podmienku nevyhnutnosti tohto opatrenia na ochranu práv a slobôd iných, bezpe nos  štátu, 
verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti. 

ZÁVER 
Právo na informácie v tejto podobe je sú as ou nášho právneho poriadku už viac ako dvadsa  
rokov a Ústavný súd SR, ale aj civilné súdy sa už tejto problematike hlbšie venovali vo svojich 
rozhodnutiach. Ako ur ité výkladové vodítko existuje aj podstatné množstvo judikatúry eských 
súdov.  

V tomto príspevku sme opísali nami koncipované základné právne úvahy, z ktorých vyplýva 
neodškriepite ná možnos  (právo) da ových subjektov vyhotovova  zvukové, obrazové alebo 
zvukovo-obrazové záznamy z úkonov pri správe daní a cie om bolo právnymi argumentmi vyvráti  
oprávnenos  naj astejšie uvádzaných dôvodov, na ktoré sa odvolávajú správcovia dane pri 
spochyb ovaní alebo zabra ovaní vyhotovovania týchto záznamov. Napriek všetkým uvedeným 
skuto nostiam sa však v praxi stále vyskytujú aplika né problémy pri uplat ovaní tohto práva, ale 
veríme, že posledná novela Da ového poriadku prispeje, resp. prispela k zlepšeniu tejto situácie 
a pracovníci správcu dane, resp. celá správa daní sa bude bez akýchko vek obštrukcií riadi  ústavou 
a zákonom, pri om výklad zákonných ustanovení bude realizova  v súlade s generálnym príkazom 
vyklada  a uplat ova  zákony v súlade s ústavou.15  

                                                            
12) Práve pre vyššie uvedené námietky neverejnosti konania je nutné poznamena , že pojem „verejnos “ v danom prípade je 
nutné chápa  ako každého jedného lena spolo nosti a nie je možné tento pojem zužova  na konanie „na verejnosti“. 
13) K tomu pozri: Rozsudok Najvyššieho súdu eskej republiky .k. 30 Cdo 64/2004 z 11. mája 2005, www.nsoud.cz; Rozsudok 
Najvyššieho správneho súdu eskej republiky . k. 1 Afs 1/2011-82 z 28. apríla 2011, www.nssoud.cz. 
14) V nadväznosti na l. 13 ods. 4 Ústavy SR, pod a ktorého pri obmedzovaní základných práv a slobôd sa musí dba  na ich 
podstatu a zmysel. Takéto obmedzenia sa môžu použi  len na ustanovený cie . 
15) l. 152 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky. 
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alšou zložkou tejto problematiky by mohli by  úvahy o ústavnosti poslednou novelou doplneného 

ustanovenia Da ového poriadku týkajúceho sa zákazu zverej ovania obrazových, zvukových alebo 
obrazovo-zvukových záznamov. Z dôvodovej správy vyplýva, že cie om tohto obmedzenia je 
zabránenie zverej ovania postupov a spôsobov zis ovaní pri správe daní, ím by bol marený 
záujem štátu na utajení taktických postupov pri zis ovaní a preverovaní skuto ností rozhodujúcich 
pre správne ur enie dane. Správa alej uvádza, že zverej ovaním takýchto záznamov by 
dochádzalo aj k únikom informácií o iných da ových subjektoch, ím by mohli by  dotknuté ich 
práva alebo právom chránené záujmy. Pri takejto analýze by bolo potrebné zaobera  sa faktom, i 
takéto zákonné obmedzenie základného práva sp a podmienky ustanovené v lánku 13 a lánku 
26 ods. 4 Ústavy SR, ale aj zhodnoti  aká je primeranos  tohto obmedzenia spo ívajúca vo 
vyhodnotení rovnováhy medzi verejným a súkromným záujmom a tiež podrobi  skúmaniu 
primeranos  tohto obmedzenia v nadväznosti na medzinárodný štandard ochrany slobody prejavu. 
Taktiež na mieste by bola aj úvaha o tom, aké taktické postupy správcu dane by mohli by  
odhalené samotným zverejnením predmetných záznamom, ale aj v akej miere je toto riziko 
zvýšené v porovnaní s možnos ou da ového subjektu ústne o týchto postupoch hovori  alebo 
s možnos ou zverejni  zápisnicu, i protokol z predmetného úkonu pri správe daní. Táto 
problematika však je svojou komplexnos ou príliš rozsiahla pre rozsah tohto príspevku a mohla by 
by  námetom pre alší odborný lánok.  
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ABSTRAKT: 
V lánku porovnávame základné aspekty výkonu exekúcie pod a ustanovení Správneho poriadku a výkonu 
exekúcie v zmysle ustanovení Exeku ného poriadku. Týmito základnými aspektmi sú osoba realizujúca výkon 
rozhodnutia, ú inky spojené s doru ením upovedomenia o za atí výkonu rozhodnutia, inštitút námietok ako 
obrany proti exekúcii, inštitút príkazu na vykonanie exekúcie a efektívnos  jednotlivých spôsobov výkonu 
exekúcie. Zo vzájomného porovnania týchto dvoch systémov výkonu rozhodnutí vyplynulo, že exekúcia vedená 
súdnymi exekútormi je efektívnejšia, pri om práva a oprávnené záujmy povinného sú pri výkone exekúcie 
pod a Exeku ného poriadku chránené dôslednejšie.  

ABSTRACT/SUMMARY:  
In the article we compare the basic aspects of the execution procedure pursuant to the provisions of the 
Administrative Code versus the execution procedure pursuant to the Enforcement Code. The fundamental 
aspects are: the person making the enforcement, the effects associated with the delivery of notice of initiation 
of enforcement, objections asdefense against execution, order to carry out the execution and the effectiveness 
of various modes of execution. Comparison of the two systems of enforcement underlined that the execution 
led bybailiffs is more effective; the rights and legitimate interests of the debtor are better protected through 
execution procedure under the Enforcement Code. 
 

Rozhodnutie správneho orgánu, ktoré jednému ú astníkovi konania priznáva právo a druhému 
ukladá povinnos , by bolo bez možnosti vynútenia povinnosti ním uloženej iba akýmsi 
deklarovaním práva. Vymožite nos  práva je jedným z k ú ových nástrojov demokratického 
fungovania spolo nosti. Preto je nevyhnutné vytvára  jej podmienky, a to nie len vo fáze do 
vydania právoplatného rozhodnutia, ale aj vo fáze samotného výkonu tohto rozhodnutia. 
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V sú asnosti existuje viacero systémov upravujúcich výkon správnych rozhodnutí. Náš právny 
poriadok upravuje zvláš  da ovú, colnú, správnu aj civilno-právnu exekúciu. Dôsledkom takejto 
viacko ajnosti je nepreh adnos , a tiež znižovanie právneho vedomia laickej verejnosti z dôvodu, že 
pre laika je zložité sa v tomto komplikovanom systéme orientova , a teda sa aj ú inne bráni , i už 
vo i nesplneniu povinnosti iným ú astníkom konania, alebo vo i prípadnému nesprávnemu 
úradnému postupu. 

Úpravu výkonu rozhodnutí v Správnom poriadku1 a exekúciu upravenú Exeku ným poriadkom2 
môžeme porovnáva  z viacerých h adísk, pri om za k ú ové považujeme nasledovné: osobný 
aspekt, ú inky spojené s doru ením upovedomenia o za atí výkonu rozhodnutia, inštitút námietok 
ako obrany proti exekúcii, inštitút príkazu na vykonanie exekúcie a efektívnos  jednotlivých 
spôsobov výkonu exekúcie. Zo vzájomného porovnania úpravy výkonu rozhodnutí v Správnom 
poriadku a úpravy exekúcie pod a Exeku ného poriadku môžeme vyvodi  nieko ko záverov. 

Jednozna ne možno uvies , že možnosti súdneho exekútora pri výbere najvhodnejšieho spôsobu 
vykonania exekúcie sú podstatne širšie, než možnosti správneho orgánu, pri om exekútor má 
zákonnú možnos  vies  exekúciu aj viacerými spôsobmi sú asne, a tým pružnejšie reagova  na 
zmenu majetkových pomerov povinného.  

Úprava jednotlivých spôsobov výkonu rozhodnutia v Správnom poriadku je nedostato ná. Bu  
odkazuje na primerané použitie ustanovení Ob ianskeho súdneho poriadku, alebo konkrétny 
spôsob výkonu upravuje len ve mi stru ne a rámcovo. Mnohé, ve mi ú inné spôsoby výkonu 
rozhodnutia, Správny poriadok ani nepozná, o sa, samozrejme, prejaví v slabej vymožite nosti 
poh adávok. 

Širšie sú aj oprávnenia súdneho exekútora, napr. pri zabezpe ení majetku povinného pred 
zni ením, odcudzením, a pod., ku ktorým by mohlo dôjs  na úkor uspokojenia poh adávky 
oprávneného.  

Ve mi dôležitý je aj personálny aspekt. Na osobu súdneho exekútora sú kladené vysoké nároky 
z h adiska jeho bezúhonnosti a odbornosti, súdny exekútor musí ma  vysokoškolské vzdelanie 
druhého stup a v odbore právo, zákonom požadovanú prax, a tiež zloži  odbornú skúšku. Výkon 
rozhodnutia pod a Správneho poriadku realizuje zamestnanec správneho orgánu, na ktorého nie sú 
kladené také prísne nároky z h adiska odbornosti. 

Podstatný rozdiel je aj v kontrole innosti súdneho exekútora. Postup exekútora je viac 
kontrolovaný, a to i už exeku ným súdom, Slovenskou komorou exekútorov, alebo Ministerstvom 
spravodlivosti SR. Podobný systém kontroly v Správnom poriadku chýba. 

alším dôležitým rozdielom je možnos  súdneho exekútora vykonáva  jednotlivé úkony aj mimo 
úradných hodín, a tak flexibilnejšie reagova  na potreby konkrétneho exeku ného konania. 

Cite né rozdiely sú tiež v oblasti materiálnej, technickej alebo finan nej. Po as 16 ro nej praxe 
súdnych exekútorov sú vybudované stabilné úrady, ktoré sú vybavené a prispôsobené na 
vymáhanie poh adávok. Súdny exekútor podstatne rýchlejšie zistí majetok povinného a tento 
v prípade potreby aj vhodným spôsobom zabezpe í. Majetok, ktorý je predmetom exekúcie, 

                                                            
1) Zákon . 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení 
2) Zákon . 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exeku nej innosti a o zmene a doplnení alších zákonov (Exeku ný 
poriadok) v platnom znení 
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dokáže odobra , uloži  do úschovy a následne preda  na verejnej dražbe, pri om predmetné úkony, 
vrátane doru ovania písomností, vykonáva aj vo ve erných hodinách alebo mimo obvyklej 
pracovnej doby.  

V neposlednom rade je motiváciou aj zákonná i zmluvná odmena súdneho exekútora.  

Celé exeku né konanie vedené pod a ustanovení Exeku ného poriadku je ovládané dispozi nou 
zásadou, o znamená, že exekúciu možno vykona  len na návrh oprávneného, alebo na návrh toho, 
kto preukáže, že na neho prešlo právo z rozhodnutia.  

Z návrhu na vykonanie exekúcie musí by  zjavné, ktorému exekútorovi je ur ený, kto ho robí, ktorej 
veci sa týka a o sleduje. Musí by  oprávneným podpísaný a datovaný. Okrem týchto náležitostí 
musí návrh na vykonanie exekúcie obsahova  aj presné ozna enie exeku ného titulu, vymedzenie 
vymáhaného nároku, ozna enie dôkazov, ktorých sa oprávnený dovoláva a ozna enie ú astníkov 
konania v rozsahu:  

- ak je ú astníkom fyzická osoba: meno, priezvisko, bydlisko ú astníkov, prípadne bydlisko 
zástupcov, údaj o štátnom ob ianstve, 

- ak je ú astníkom právnická osoba: názov alebo obchodné meno, sídlo a identifika né 
íslo, pokia  je pridelené. 

V návrhu môže oprávnený uvies  aj spôsob vykonania exekúcie, ktorý navrhuje. Týka sa to najmä 
prípadov, kedy návrh na vykonanie exekúcie podáva správny orgán, ktorý zo svojej 
predchádzajúcej innosti má vedomos  o majetkových pomeroch povinného. V prípade Sociálnej 
pois ovne je to napríklad údaj o platite ovi mzdy povinného, prípadne o dávkach dôchodkového 
poistenia povinného. V praxi zvyknú oprávnení v návrhu na vykonanie exekúcie navrhova  
zriadenie exeku ného záložného práva na nehnute nosti vo vlastníctve povinného, ak o tomto 
vlastníctve majú vedomos . Sú asne v návrhu vyslovujú aj svoj súhlas s vykonaním exekúcie 
predajom týchto nehnute ností. Oprávnení zvyknú v návrhu tiež uvádza  íslo ú tu, na ktorý sa 
majú poukazova  vymožené finan né prostriedky v prípade, že exeku ný titul znie na pe ažné 
plnenie. 

K návrhu na vykonanie exekúcie musí oprávnený priloži  tiež rovnopis rozhodnutia opatrený 
doložkou vykonate nosti, teda exeku ný titul. 

V prípade, že návrh oprávneného má niektorú z vád uvedených v § 40 ods. 1 Exeku ného poriadku, 
exekútor oprávneného vyzve na odstránenie týchto vád, pri om ho zárove  pou í, ako má tieto 
vady odstráni  a zárove  ho pou í aj o následkoch ich neodstránenia. Ak oprávnený v ur enej 
lehote vady návrhu neodstráni, v dôsledku oho nemožno v exeku nom konaní pokra ova , súd 
exeku né konanie na návrh exekútora zastaví. 

Pri výkone rozhodnutia pod a Správneho poriadku sa okrem zásady dispozi nej uplat uje aj zásada 
oficiality, o znamená, že výkon rozhodnutia sa uskuto uje na návrh ú astníka konania alebo na 
podnet správneho orgánu, ktorý v prvom stupni vydal rozhodnutie, schválil zmier, alebo vyhotovil 
výkaz nedoplatkov.  

V prípade, že sa uplatní dispozi ná zásada, aktívne procesne legitimovaným subjektom na podanie 
návrhu na výkon rozhodnutia je ten z ú astníkov konania, ktorému prislúcha ur ité právo vo i 
inému ú astníkovi konania. 
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V prípade uplatnenia zásady oficiality aktívne procesne legitimovaným subjektom je v zmysle 
Správneho poriadku vymáhajúci správny orgán. „Tzv. vymáhajúci správny orgán by mal výkon 
rozhodnutia za a  z vlastného podnetu vždy, ke  ide o výkon rozhodnutia vydaného v konaní 
za atom z úradnej povinnosti.“ (KOŠI IAROVÁ, 2004, s. 290) „Naj astejšie preto nastáva situácia, 
že správny orgán za ne uskuto ova  správnu exekúciu z vlastného podnetu.“ (POTÁSCH, 2010, s. 
123) Vymáhajúci správny orgán je orgánom, ktorý v prvom stupni vydal rozhodnutie, schválil zmier, 
alebo vyhotovil výkaz nedoplatkov a treba ho odlišova  od orgánu, ktorý následne uskuto ní 
samotný výkon rozhodnutia. Môže však nasta  situácia, kedy vymáhajúci správny orgán je totožný 
s orgánom uskuto ujúcim výkon rozhodnutia. Orgánom uskuto ujúcim výkon rozhodnutia môže 
by  jednak príslušný správny orgán, a jednak exekútor. V zmysle § 73 Správneho poriadku 
uskuto uje výkon rozhodnutia správny orgán, ktorý vo veci rozhodol v prvom stupni, ak osobitný 
zákon neustanovuje inak. 

Výkon rozhodnutia v mene správneho orgánu realizuje zamestnanec príslušného správneho 
orgánu, ktorý je v štátno-zamestnaneckom pomere v zmysle zákona o štátnej službe.3 V zmysle 
§ 80 ods. 1 Správneho poriadku zamestnanec poverený uskuto nením výkonu rozhodnutia robí 
jednotlivé úkony pod a písomného príkazu, ktorý vydá orgán uskuto ujúci výkon rozhodnutia. 
Podmienky, ktoré musí sp a  zamestnanec správneho orgánu, aby bol oprávnený vymáha  
pe ažné a nepe ažné plnenia, sú neporovnate ne jednoduchšie, než podmienky, ktoré musí sp a  
ob an, ktorý chce by  vymenovaný za súdneho exekútora. Jednozna ne absentuje odborná úrove  
dokumentovaná vysokoškolským vzdelaním, praxou, ako aj odbornou skúškou.  

Exekútor vykonáva svoju innos  nestranne a nezávisle. Nestrannos  súdneho exekútora 
zabezpe uje Exeku ný poriadok prostredníctvom inštitútu námietky zaujatosti. Exekútor je 
vylú ený z vykonávania exekúcie, ak so zrete om na jeho pomer k veci, ktorá je predmetom 
exekúcie, k ú astníkom exeku ného konania alebo k ich zástupcom, možno ma  pochybnosti o jeho 
nezaujatosti. Pri výkone svojej innosti je exekútor viazaný len Ústavou Slovenskej republiky, 
ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami pod a l. 7 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky, 
zákonmi, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na ich vykonanie 
a rozhodnutím súdu vydanom v exeku nom konaní. V zmysle Etického kódexu súdneho exekútora 
je exekútor viazaný aj ustanoveniami tohto kódexu. Za exekútora možno vymenova  ob ana,  

a) ktorý je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,  
b) ktorý získal vysokoškolské vzdelanie druhého stup a v študijnom odbore právo na 

právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný doklad 
o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stup a vydaný zahrani nou vysokou 
školou, 

c) ktorý je bezúhonný,  
d) ktorý aspo  tri roky vykonával exeku nú prax, alebo súdnu prax súvisiacu s výkonom 

rozhodnutia,  
e) ktorý zložil odbornú skúšku,  
f) ktorému nebolo uložené disciplinárne opatrenie zbavené výkonu funkcie súdneho 

exekútora pod a § 221 ods. 2 písm. c) Exeku ného poriadku,  
g) ktorému nebolo uložené disciplinárne opatrenie vy iarknutia zo zoznamu advokátov, 

disciplinárne opatrenie zbavenia notárskeho úradu, disciplinárne opatrenie zbavenie 

                                                            
3) zákon . 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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výkonu funkcie prokurátora, alebo disciplinárne opatrenie odvolanie z funkcie sudcu 
pod a osobitných predpisov.  

Štátny doh ad nad innos ou Slovenskej komory exekútorov a innos ou exekútorov vykonáva 
Ministerstvo spravodlivosti SR. Exekútor a jeho zamestnanci sú povinní zachováva  ml anlivos  
o všetkých skuto nostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone exeku nej innosti. Exekútor 
zodpovedá za škodu tomu, komu ju spôsobil on alebo jeho zamestnanec v súvislosti s exeku nou 
innos ou. Za túto škodu ru í exekútor celým svojím majetkom. Do exeku noprávneho vz ahu 

vstupuje exeku ný súd, ktorého úlohou je dohliada  na innos  súdnych exekútorov pri výkone 
exeku nej innosti. innos  exekútora je dozorovaná príslušným súdom a viaceré z úkonov 
exekútora dokonca podliehajú jeho schváleniu, napr. udelenie príklepu pri dražbe nehnute ností, 
rozvrh vý ažku z dražby nehnute nosti, a pod. Rámec a limity konania súdneho exekútora ur ujú aj 
rôzne lehoty stanovené Exeku ným poriadkom, v ktorých musí súdny exekútor ur itý úkon 
vykona , napr. exekútor musí predloži  návrh oprávneného spolu s exeku ným titulom najneskôr 
do 15 dní od doru enia alebo odstránenia vád návrhu súdu a požiada  ho o udelenie poverenia na 
vykonanie exekúcie.  

Pod a Správneho poriadku je prekontrolovanie všetkých náležitostí podania výlu ne v právomoci 
správneho orgánu bez toho, aby tento postup kontroloval iný orgán. Taktiež postup správneho 
orgánu pri výkone rozhodnutia nepodlieha žiadnej podobnej priamej kontrole tak intenzívne, ako 
je tomu pri postupe súdneho exekútora.  

alší rozdiel spo íva v ochrane povinného pri doru ovaní povinností, ktorá sa uplat uje 
v exeku nom konaní pod a ustanovení Exeku ného poriadku intenzívnejšie. Rozdiel spo íva v tom, 
že ak vo i povinnému – fyzickej osobe, ktorá nie je podnikate om, vedie exekúciu súdny exekútor 
a sú asne aj správny orgán, tak oznámenie o za atí výkonu rozhodnutia sa považuje za doru ené, 
ak si adresát písomnos  do 3 dní od jej uloženia na pošte nevyzdvihne, avšak súdny exekútor sa 
musí opätovne pokúša  o doru enie písomnosti, nako ko Exeku ný poriadok fikciu doru enia 
u fyzickej osoby nepodnikate a nepripúš a. 

Pokia  ide o obranu povinného v exeku nom konaní, tak Exeku ný poriadok stanovuje 14 d ovú 
lehotu na podanie námietok odo d a doru enia upovedomenia o za atí exekúcie. Pou enie o tejto 
možnosti a o výške súdneho poplatku za podanie námietok je súdny exekútor povinný uvies  
v upovedomení o za atí exekúcie. Podané námietky povinného proti exekúcii majú odkladný 
ú inok, ktorý spo íva v tom, že do rozhodnutia súdu o námietkach nie je možné výkon exekúcie 
„dokona “, teda v prípade exekúcie na pe ažné plnenie je možné prostriedky povinného 
zablokova , avšak nie je možné poukáza  ich oprávnenému.  

Správny poriadok upravuje inštitút námietok v ustanovení § 76. V ods. 1 uvádza, že námietky je 
možné poda  proti jednotlivým úkonom a opatreniam spojeným s výkonom rozhodnutia. Nako ko 
zákon nedefinuje pojem „úkony a opatrenia“, tieto môžu ma  rôznu povahu. Môže ís  jednak 
o faktické úkony (napr. od atie veci) a jednak o úkony majúce povahu rozhodnutia.4 Možnos  
podania námietok nie je pod a Správneho poriadku žiadnou lehotou obmedzená. Lehotu ur í 
príslušný správny orgán. Ak tak neurobí, dotknuté subjekty môžu podáva  námietky prakticky 
kedyko vek až do skon enia výkonu rozhodnutia. O námietkach pod a Správneho poriadku 
rozhoduje orgán uskuto ujúci výkon rozhodnutia. Všeobecne, podané námietky nemajú odkladný 
ú inok, takže aj napriek skuto nosti, že ešte nebolo rozhodnuté o námietkach, môže správny 

                                                            
4) SOBIHARD, J. 2007. Správny poriadok. Komentár. Tretie prepracované vydanie. Bratislava: IURA EDITION, 2007. ISBN 978-80-
8078-182-8, s. 315 
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orgán, realizujúci výkon rozhodnutia, v tomto výkone pokra ova . Podaným námietkam priznáva 
Správny poriadok odkladný ú inok len v prípadoch, kedy by neodkladným výkonom rozhodnutia 
mohlo dôjs  k nenahradite nej ujme dotknutému subjektu. Vydaním exeku ného príkazu sa 
realizuje konkrétny spôsob samotnej exekúcie, ale aj výkonu rozhodnutia pod a Správneho 
poriadku. Rozdiel je predovšetkým v obsahových náležitostiach samotného exeku ného príkazu 
a v podmienkach jeho vydania.  

Exeku ný poriadok v § 52 stanovuje, že exekútor môže vyda  exeku ný príkaz až po uplynutí lehoty 
na vznesenie námietok proti exekúcii alebo po tom, ke  sa mu doru í právoplatné rozhodnutie 
súdu o námietkach, ktorým sa námietky zamietli. 

Vymáhajúci správny orgán nemá také možnosti ako súdny exekútor, a preto je logické, že správne 
orgány málo využívajú vlastný inštitút výkonu rozhodnutia a o vymoženie poh adávky sa obracajú 
na súdneho exekútora. 

Prax ukázala, že exekúcia vedená súdnym exekútorom je efektívnejším spôsobom vymáhania práva 
než výkon vedený výlu ne správnym orgánom. 

Jednou z možností riešenia sú asného (nevyhovujúceho) stavu je zjednotenie úpravy výkonu 
rozhodnutí do jedného právneho predpisu, Exeku ného poriadku, ktorý by upravoval všetky formy 
exekúcie pre celý právny poriadok. Takouto úpravou by došlo k zníženiu po tu štátnych 
zamestnancov a tým aj k ušetreniu finan ných prostriedkov (mzdy, odvody, technické vybavenie). 
Koncentráciou da ovej, colnej, správnej a civilno-právnej exekúcie by sa odstránila viacko ajnos  
vymáhania poh adávok, došlo by k spreh adneniu celého systému výkonu rozhodnutí, a zárove  by 
nedochádzalo k stretom exekúcií vykonávaných rôznymi subjektmi.  
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ABSTRAKT: 
V tomto období je v legislatívnom procese Slovenskej republiky návrh nového zákona o organizovaní verejných 
športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov vrátane Trestného zákona, Trestného poriadku 
a Priestupkového zákona. Cie om navrhovaných legislatívnych zmien je na jednej strane posilni  ochranu 
a pohodlie slušných divákov/ú astníkov verejných športových podujatí, ako aj eliminova  zo slovenských 
štadiónov násilie a neslušnosti divákov tak, aby športové podujatia boli znovu miestom stretávania sa slušných 
priaznivcov, rodín a priate ov, i miestom inšpirácie/motivácie mladých udí k vykonávaniu aktívneho športu. 
Príspevok prináša preh ad najvýznamnejších zmien, obsiahnutých v aktuálnom znení legislatívneho návrhu.  

ABSTRACT/SUMMARY:  
Currently, draft of new act on the organisation of public sports events and on the amendment and 
supplementation of certain acts is in the legislative process of Slovak Republic, including the Criminal code, the 
code of Criminal procedure and Act on offences. The purpose of proposed legislative changes is to strengthen 
the protection and comfort of well-behaved spectators, as well as to eliminate violence and incedency of 
spestators in Slovak stadiums, so that sports events are again places of meeting of well-behaved supporters, 
families and friends, whether the place for inspiration/motivation of young people to exercise active sport. The 
article focuses on the most important changes, that are contained in current version of the legislative proposal. 
 

ÚVOD K PROCESU PRÍPRAVY NÁVRHU ZÁKONA 
Výsledkom dôkladnej analýzy problémov na športových podujatiach v súvislosti s aplikáciou 
existujúceho zákona, širokých odborných a vecných diskusií a komparácie so zahrani nou právnou 
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úpravou, je príprava nového zákona o organizovaní verejných športových podujatí1, ktorý je 
aktuálne v legislatívnom procese. 

Návrh zákona bol vypracovaný v súlade s Koncepciou boja proti diváckemu násiliu na roky 2013 – 
20162 schválenou uznesením vlády Slovenskej republiky . 44/2013 z 30.1.20133, v rámci plnenia 
cie a . 1 – Zmeny a doplnenia právnych mechanizmov, úlohy . 1 – Úprava právnych predpisov. 

Vzh adom na závažnos  a prierezový charakter problematiky diváckeho násilia tvorba návrhu 
zákona prebiehala na viacrezortnej úrovni, prostredníctvom medzirezortnej pracovnej skupiny 
zloženej zo zástupcov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, 
Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Slovenského futbalového zväzu, Slovenského zväzu 
adového hokeja, Združenia miest a obcí Slovenskej republiky a alších subjektov a odborníkov 

z verejnej sféry, športovej sféry i akademickej sféry.  

VPLYV ORGÁNOV A DOKUMENTOV RADY EURÓPY A EURÓPSKEJ ÚNIE NA TVORBU 
NÁVRHU ZÁKONA 
Závažnos  a rozšírenie fenoménu diváckeho násilia najprv najmä v Anglicku a následne aj v alších 
štátoch Európy v 70-tych a 80-tych rokoch 20. storo ia, boli dôvodom pre to, aby bol v roku 1985 
na pôde Rady Európy (19. augusta 1985; Štrasburg) uzavretý Európsky dohovor o násilí 
a neviazanosti divákov na športových podujatiach a najmä na futbalových zápasoch4 (CETS 120), 
ktorý okrem Andorry, Gruzínska, Írska, Malty, Moldavska a San Marina podpísali všetky lenské 
štáty Rady Európy, v roku 2013 pristúpilo k dohovoru aj Maroko ako ne lenský štát Rady Európy. 
Slovenská republika je signatárom dohovoru od 1. júla 1993. Signatárske štáty dohovoru sa prijatím 
tohto dohovoru zaviazali k vzájomnej spolupráci všetkých subjektov zainteresovaných na eliminácii 
diváckeho násilia (štát, polícia, športové zväzy, športové kluby, obce, cestovné kancelárie, 
prepravcovia, fan kluby), ktorej ú elom je postara  sa o bezpe nos  a pohodlie slušných priaznivcov 
a efektívny postih delikventov vrátane trestnoprávneho, s cie om zabráni  problémovým osobám 
zú ast ova  sa na športových podujatiach. Problematika diváckeho násilia a jej vývoj je neustále 
predmetom skúmania Stáleho výboru Rady Európy k uvedenému dohovoru. Stály výbor k aplikácii 
dohovoru v praxi vypracoval viacero odborných dokumentov obsahujúcich odporú ania 
a najvhodnejšie postupy pre lenské štáty, ktorých cie om je prevencia a eliminácia diváckeho 
násilia.  

Návrh zákona preto vychádza z Európskeho dohovoru (CETS 120) o násilí a neviazanosti divákov na 
športových podujatiach a najmä na futbalových zápasoch, odporú aní5 stáleho výboru Rady Európy 
k uvedenému dohovoru, normatívnych aktov6 orgánov Európskej únie, poznatkov získaných 

                                                            
1) https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=6504&langEID=1 
2) http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-152553?prefixFile=m 
3) http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=22043 
4) http://www.ucps.sk/EUROPSKY_DOHOVOR_o_nasili_a_neviazanosti_divakov_pocas_sportovych_podujati_a_najma_na 
_futbalovych_zapasoch 
5) Právne dokumenty Rady Európy k problematike diváckeho násilia na stránkach Rady Európy: 
http://www.coe.int/t/dg4/sport/Resources/Ref_Text_Violence_en.asp 
6) Napr. Rozhodnutie Rady (2002/348/SVV) z 25. apríla 2002 týkajúce sa bezpe nosti v súvislosti s futbalovými zápasmi 
s medzinárodným rozmerom v platnom znení (Ú. v. ES L 121, 8.5.2002, s. 1 – 3); Uznesenie Rady (2010/C 165/01) z 3. júna 2010 
o aktualizovanej príru ke s odporú aniami na ú ely medzinárodnej policajnej spolupráce a s opatreniami na predchádzanie 
násiliu a výtržnostiam a ich kontrolu v súvislosti s futbalovými zápasmi s medzinárodným rozmerom, na ktorých je 
zainteresovaný aspo  jeden lenský štát (Ú. v. EÚ C 165, 24.6.2010, s. 1 – 21) 
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komparáciou právnych úprav problematiky regulácie organizovania športových podujatí a osobitne 
diváckeho násilia v iných štátoch Európskej únie (najmä Po ska, eska, Anglicka, Francúzska, 
Rakúska a Nemecka), ako aj z praktických poznatkov aplikácie doterajšej právnej úpravy 
v Slovenskej republike. Významným zdrojom poznania pre vypracovanie návrhu zákona boli aj 
informácie a poznatky získané na konzulta ných stretnutiach s bezpe nostnými expertmi 
Policajného zboru Slovenskej republiky, Slovenského futbalového zväzu, Slovenského zväzu 
adového hokeja, UEFA a so zástupcami alších národných športových zväzov.  

ZÁKLADNÁ FILOZOFIA A VÝCHODISKO NÁVRHU ZÁKONA 
Základnou filozofiou návrhu zákona je zabezpe i  koordinovanos  a vzájomnú spoluprácu všetkých 
subjektov zú ast ujúcich sa na príprave, organizovaní a samotnom priebehu podujatia tak, aby sa 
naplnil základný ú el podujatia bez sprievodných negatívnych javov spo ívajúcich v diváckom násilí, 
i inom nevhodnom správaní, ktoré vo svojom dôsledku narúšajú aj základný ústavný princíp 

slobody zhromaž ovania sa. 

V súlade s uvedenou filozofiou návrhu zákona je cie om novej právnej úpravy vytvorenie 
efektívneho systému právnych nástrojov, prostriedkov a postupov, ktorý prinesie systematické 
pravidlá pre organizovanie športových podujatí, so zodpovedajúcimi kontrolnými a sank nými 
mechanizmami, pri om primárnym sledovaným ú elom je prevencia a eliminácia výskytu 
diváckeho násilia na verejných športových podujatiach. 

Základným východiskom návrhu zákona je ambícia o najmenej zasahova  do výkonu práv a slobôd 
garantovaných lánkami 28 a 37 Ústavy SR v rámci verejných športových podujatí, a to jednak do 
slobody zhromaž ovania sa ú astníkov/divákov, ako aj do slobody združovania sa športovcov 
a ostatných lenov ob ianskych združení – športových klubov.  

MALÉ A KOMUNITNÉ PODUJATIA – MIMO PÔSOBNOSTI ZÁKONA 
Zákon má „ o najmenej ob ažova  slušných udí“ pri organizovaní malých športových podujatí, 
uzavretých komunitných podujatí (školské, firemné a pod), ako aj podujatí v tých športových 
odvetviach, vekových a výkonnostných kategóriách, v ktorých doposia  neboli zaznamenané akty 
diváckeho násilia ani iné bezpe nostné incidenty. 

V uvedených prípadoch návrh zákona prináša zmiernenie režimu regulácie, pri om malé 
a komunitné športové podujatia sú úplne vy até z pôsobnosti navrhovaného zákona. Ich 
organizovanie sa bude riadi  iba všeobecnými právnymi predpismi (Ob iansky zákonník, Zákonník 
práce, Priestupkový zákon, Trestný zákon, Zákon o športe a pod.) a vnútornými predpismi 
športových zväzov, ktoré spravidla dostato ne reflektujú špecifiká podujatí jednotlivých športových 
odvetví a tomu zodpovedajúce organiza né nároky (personálne, bezpe nostné, zdravotnícke a iné). 

Návrh zákona sa snaží o vymedzenie hranice verejného záujmu po prekro ení ktorej, sa 
organizovanie verejného športového podujatia stáva predmetom záujmu verejného práva a je 
nevyhnutná jeho osobitná právna úprava. 

VEREJNÝ ZÁUJEM NA PRÁVNEJ REGULÁCII JE DETERMINOVANÝ RIZIKOVOS OU PODUJATIA 
Dôležitým novým prvkom právnej úpravy je ur enie podujatia s osobitným režimom, pri ktorom sa 
na rozdiel od bežného podujatia sprís uje režim jeho prípravy, organizácie a dozoru nad jeho 
priebehom. Pri podujatiach s osobitným režimom je bezpe nostné riziko dané bu  prítomnos ou 
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vyššieho po tu osôb na mieste konania podujatia, vyšším výskytom bezpe nostných incidentov 
(futbal, hokej) alebo rizikovos ou samotných ú astníkov podujatia.  

Za podujatia s osobitným režimom sa budú považova : 

• rizikové podujatia (môže ís  o podujatie v ktoromko vek športe)  
• futbalové stretnutie alebo hokejové stretnutie najvyššej celoštátnej sú aže v kategórii 

dospelých alebo posledné štyri kolá pohárových sú aží vo futbale a hokeji v kategórii 
dospelých, 

• podujatie, na ktorom sa predpokladá ú as  4 000 a viac divákov, alebo 
• podujatie, na ktorom sa predpokladá viac ako 90 % obsadenia športového zariadenia 

s kapacitou 2 000 a viac divákov. 

Pri týchto podujatiach návrh zákona vo verejnom záujme na ochrane verejného poriadku, zdravia, 
mravnosti, majetku a životného prostredia upravuje podmienky výkonu zhromaž ovacieho práva 
tak, že sa ustanovujú štandardné pravidlá pre ich organizovanie, ktoré musí pod hrozbou sankcií 
dodržiava  každý organizátor takého podujatia, pri om tento sprísnený režim pre organizátora 
podujatia sa premieta aj do sprísnenia režimu pre ú astníkov podujatia, v záujme ochrany, 
pohodlia a komfortu slušného diváka vrátane mládeže, detí, žien a osôb vyššieho veku. 

Návrhom zákona sa sprís uje režim organizácie rizikových podujatí, najmä vo vz ahu k futbalu 
a hokeju a naopak, zvo uje sa režim organizovania podujatí v najvyšších sú ažiach tých športov, 
kde k aktom diváckeho násilia nedochádza a v nižších sú ažiach všetkých športov. Pri rizikových 
podujatiach bude organizátor povinný do sektorov pre priaznivcov hostí zabezpe i , aby všetky 
vstupenky boli na meno a priezvisko. 

Ú ASTNÍK PODUJATIA – K Ú OVÝ POJEM PRE SYSTÉMOVÚ ZMENU 
V doterajšej právnej úprave absentovala definícia ú astníka podujatia, preto je dôležité právne 
jednozna ne vymedzi , za akých podmienok (v ktorom priestore a v akom asovom úseku) sa 
považuje osoba za ú astníka podujatia, za ktorého z poh adu dodržiavania verejného poriadku 
zodpovedá v ase a mieste konania podujatia organizátor. Na rozdiel od ú astníka podujatia, ktorý 
sa fyzicky zú ast uje na podujatí v športovom zariadení, fanúšikom môže by  aj taká osoba, ktorá 
nemá vstupenku a jej zámerom nemusí by  ú as  na podujatí. 

Prvým kritériom pre kvalifikovanie osoby ako ú astníka podujatia je, že sa v ase konania podujatia 
z dôvodu konania podujatia (nie iba náhodne) zdržiava na mieste konania podujatia alebo v jeho 
blízkosti. Pod a druhého kritéria sa za ú astníka podujatia budú považova  aj také osoby, ktoré sa 
premiest ujú na miesto konania podujatia alebo z miesta konania podujatia do miesta pobytu, ak 
tento presun vecne súvisí s konaním podujatia. Skuto nos , i takáto osoba má platnú vstupenku, 
je irelevantná. 

PREVENCIA MÁ PREDNOS  PRED REPRESIOU 
Zdôraz ujú sa predovšetkým právne inštitúty preventívnej povahy (ustanovenia o preven ných 
povinnostiach organizátora, možnos  uloži  zákaz ú asti na verejných podujatiach ako predbežné 
opatrenie ihne  po obvinení z priestupku).  

V záujme preventívneho pôsobenia sankcií návrh zákona umož uje postupné sprís ovanie sankcií 
za priestupky v závislosti od druhu a závažnosti deliktu i osoby páchate a. Menej závažné 
priestupky možno vybavi  napomenutím alebo uložením pokarhania, ak je možné predpoklada , že 
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takéto vybavenie je posta ujúce, najmä ak sa páchate  k spáchaniu priestupku priznal, jeho 
spáchanie o utoval, prejavil snahu o nápravu a zaviazal sa nahradi  škodu alebo jej primeranú as , 
ak bola priestupkom spôsobená. 

alšími alternatívami sankcií sú pokuty (pri rizikových podujatiach až do 3 000 eur), prepadnutie 
veci a ochranné opatrenia – zhabanie veci a obmedzujúce opatrenie spo ívajúce v zákaze ú asti na 
športových podujatiach až na pä  rokov.  

SPRÍSNENIE POSTIHU ROVNORODEJ PRIESTUPKOVEJ RECIDÍVY A PRIESTUPKOV DIVÁCKEHO 
NÁSILIA 
Na druhej strane sa však významne sprís uje postih za priestupky diváckeho násilia a priestupkovú 
recidívu, ktorá pri naplnení materiálneho znaku (§ 10 ods. 2 Tr. zákona), t. j. pri rovnorodej recidíve 
najzávažnejších priestupkov môže ma  za následok až vyvodenie trestnej zodpovednosti.  

Pri ukladaní sankcie za recidívu priestupkov v priestupkovom konaní (ak alší priestupok bol 
spáchaný do jedného roka od postihu za predchádzajúci priestupok) je možné sankciu za 
priestupok uloži  až do výšky dvojnásobku hornej hranice sankcie ustanovenej za neskorší 
priestupok, t. j. závažné konania hrani nej povahy spo ívajúce v recidíve závažných priestupkov, 
ktoré ešte nebudú kvalifikované ako trestný in výtržníctva, budú posúdené v priestupkovom 
konaní v prísnejšom režime. 

V rámci trestného konania návrh zákona prináša nový alternatívny trest – trest zákazu ú asti na 
verejných podujatiach, ktorý bude postihova  tú oblas  života páchate a, v rámci ktorej sa dopustil 
trestného inu. Zavádza sa povinnos  obvineného/odsúdeného dostavi  sa v ur enom ase (v ase 
podujatia, na ktoré sa zákaz vz ahuje) na príslušný útvar Policajného zboru pod a miesta obvyklého 
pobytu. 

BEZPE NOSTNÝ MANAŽÉR PODUJATIA – NOVÝ ODBORNÝ PRVOK 
Návrh zákona zavádza do právnej úpravy bezpe nostného manažéra ako dôležitý subjekt, ktorý už 
aj v sú asnosti v praxi plní na strane organizátora podujatia významné úlohy na úseku prípravy 
a riadenia bezpe nostných opatrení vykonávaných v súvislosti so športovými podujatiami. Pri 
rizikových podujatiach, ale aj alších podujatiach, kde je zvýšené bezpe nostné riziko 
z objektívnych dôvodov (naplnenie kapacity športového zariadenia alebo vysoký po et ú astníkov) 
bude bezpe nostný manažér ur ený organizátorom povinne. 

VZDELÁVANIE LENOV USPORIADATE SKEJ SLUŽBY PRENESENÉ DO PRIESTORU ŠPORTOVEJ 
AUTONÓMIE 
Zavádza sa nový systém odbornej prípravy, vzdelávania a preskúšania hlavných usporiadate ov, 
bezpe nostných manažérov a usporiadate ov, v ktorom je ažisko prenesené do oblasti športovej 
autonómie (mimo režimu správneho konania). Hlavnú úlohu budú ma  národné športové zväzy, 
ktoré budú zabezpe ova  odbornú prípravu prostredníctvom odborne spôsobilých osôb.  

Oblasti vzdelávania identifikované na základe skúseností a potrieb praxe sú: právna úprava, 
verbálna a neverbálna komunikácia, poskytnutie prvej pomoci a riešenie typických modelových 
situácií a krízových situácií. Odbornú komisiu, ktorá vypracuje testy a ur í rozsah prípravy 
uchádza ov o získanie osved enia hlavného usporiadate a, bezpe nostného manažéra 
a usporiadate a vymenuje Policajný zbor z odborne spôsobilých osôb pre jednotlivé oblasti. 
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Požiadavka na vyškolenie nieko ko sto usporiadate ov v pomerne krátkom ase je realizovate ná 
takým spôsobom, že hlavný usporiadatelia budú oprávnení v športových kluboch, v ktorých 
pôsobia postupne zaškoli  potrebný po et usporiadate ov, ktorí budú môc  vykonáva  
usporiadate skú innos  aj pre iné subjekty. 

DELEGÁT ŠPORTOVÉHO ZVÄZU – NOVÝ ODBORNÝ PRVOK KONTROLY RIADNEHO PRIEBEHU 
PODUJATIA 
Nové úlohy vyplývajú aj pre delegovanú osobu športového zväzu (delegát zväzu), ktorá bude 
v prípade športových podujatí s osobitným režimom a pri medzinárodných podujatiach, alším 
obligatórnym odborným orgánom dozoru. Delegát zväzu je dôkladne oboznámený okrem právnej 
úpravy aj s vnútornými predpismi príslušného športového zväzu upravujúcimi organizovanie 
športových podujatí v konkrétnom športovom odvetví a pravidlami príslušnej športovej sú aže. 
Delegát zväzu je odborný dozorný a hodnotiaci orgán, ktorý obligatórne vyhotovuje písomnú 
správu o podujatí, ku ktorej prikladá fotografie, prípadne krátke videá preukazujúce zistené 
nedostatky pri organizovaní športového podujatia. Znalos  a skúsenos  delegáta má pomôc  okrem 
ochrany verejného záujmu, aj ochrane záujmov športových zväzov na riadnom organizovaní 
športových podujatí a tiež tomu, aby opatrenia organizátora boli vykonané v súlade so zákonom 
i pravidlami športu. 

Návrh zákona jednozna ne vymedzuje úlohy jednotlivých subjektov, ktoré vstupujú do právnych 
vz ahov v súvislosti s konaním verejného podujatia a precizuje ich práva a povinnosti. Pre prípad 
nesplnenia povinnosti navrhovaná úprava ustanovuje spôsob vyvodenia právnej zodpovednosti 
vo i jednotlivým skupinám subjektov (organizátor, hlavný usporiadate , bezpe nostný manažér, 
usporiadate , dozorný orgán, delegát zväzu, divák alebo akáko vek iná fyzická osoba) v závislosti od 
toho, i ide o delikt spáchaný v súvislosti s bežným podujatím alebo podujatím s osobitným 
režimom, resp. rizikovým podujatím, kde sa predpokladá najprísnejší postih. 

ZMENA PÔSOBNOSTI NA PREJEDNANIE PRIESTUPKOV A SPRÁVNYCH DELIKTOV 
Agenda prejednávania správnych deliktov a priestupkov, ktorá bola doposia  v pôsobnosti obce, 
bude presunutá na Policajný zbor Slovenskej republiky z dôvodu konfliktu záujmu, ke že obce sú 
v mnohých prípadoch spoluvlastníkmi (akcionármi) alebo významným sponzorom organizátora 
(klubu), ktorý je asto podporovaný obcami dotáciami na mládežnícky šport alebo na náklady klubu 
súvisiace so správou a údržbou športového zariadenia užívaného klubom. Nie je zriedkavá ani 
situácia, ke  majú obce v orgánoch klubov svojho zástupcu. Takýto presun pôsobnosti je preto 
z vecného h adiska logický a nevyhnutný. 

Cie om navrhovanej právnej úpravy nie je kriminalizova  mladých udí, ktorí sa dopustili 
protiprávneho konania v súvislosti s ú as ou na verejných podujatiach. Aj preto sa vytvára 
a posil uje režim postihu v správnom a priestupkovom konaní. Ako bolo už aj vyššie uvedené, 
oproti predchádzajúcej právnej úprave v zákone . 479/2008 Z.z. sa zavádza možnos  použitia 

alších druhov sankcií a ochranných opatrení, zvyšuje sa sadzba pokút a zavádza sa možnos  
dvojnásobného postihu pri recidíve priestupkov diváckeho násilia, ak nepôjde o trestný in.  

Výchovný a restoratívny ú inok sleduje aj zavedenie možnosti vykona  rozhodnutie o uložení 
pokuty (na návrh páchate a priestupku) vykonaním verejnoprospešných prác v športovom 
zariadení, v ktorom sa konalo podujatie, na ktorom sa páchate  dopustil priestupku alebo v jeho 
blízkom okolí.  
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POUŽITIE SPRÁVNEHO PORIADKU V KONANIACH A ROZHODOVACÍCH PROCESOCH 
Návrh zákona v astiach, kde sa prenáša zodpovednos  za plnenie úloh a riadiace/rozhodovacie 
procesy do priestoru športovej autonómie, vylu uje aplikáciu správneho poriadku, pri om tieto 
procesy sa budú riadi  úpravou uvedenou v návrhu zákona, vnútornými predpismi zväzu 
a základnými princípmi spravodlivosti.  

Pri najzávažnejších rozhodnutiach obce (dozorného orgánu), ktoré okrem toho, že môžu 
predstavova  nedôvodný zásah do slobody združovania a zhromaž ovania, môžu ma  aj významne 
negatívne ekonomické dopady na organizátora (zakázanie podujatia), sa pod a predloženého 
návrhu ustanovuje zjednodušený režim správneho konania (podobný režim je použitý v ust. § 31 
ods. 5 zák. . 162/1995 Z. z.) ktorý zabezpe í jednak operatívnos  rozhodovacieho procesu, ako aj 
to, že rozhodnutia obce budú ma  všetky náležitosti rozhodnutia pod a správneho poriadku. 
V opa nom prípade by zákon de facto nevylu oval arbitrárne rozhodnutie obce listom alebo 
oznámením bez primeraného odôvodnenia. Rozhodnutie obce v tomto režime bude možné 
preskúma  na návrh organizátora v rámci správneho súdnictva a aj v prípade podania 
civilnoprávnej žaloby bude takéto rozhodnutie dôležitým podkladom, o ktorý sa bude možné 
oprie . 

Pri uložení predbežného opatrenia spo ívajúceho v zákaze ú asti na ur ených športových 
podujatiach bola využitá štandardná právna úprava tohto inštitútu v správnom poriadku. 

INFORMA NÝ SYSTÉM O BEZPE NOSTI NA ŠPORTOVÝCH PODUJATIACH 
Návrh zákona precizuje právnu úpravu prevádzky informa ného systému o bezpe nosti na 
športových podujatiach, obsah jednotlivých evidencií, osoby oprávnené využíva  údaje z evidencií, 
ako aj spôsob nakladania s údajmi. V osobitnej asti evidencie budú vedení aj hlavní usporiadatelia, 
bezpe nostní manažéri a usporiadatelia. Prístup k vytvorenej databáze vyškolených hlavných 
usporiadate ov, bezpe nostných manažérov a usporiadate ov u ah í organizátorom podujatí 
zabezpe ovanie usporiadate skej služby pre akéko vek verejné podujatie a orgánom dozoru 
umožní kontrolu toho, i usporiadate ská služba je na podujatí vykonávaná odborne spôsobilými 
osobami, ktoré sú držite mi príslušného osved enia alebo preukazu. 

AJ MENEJ ZÁVAŽNÉ EXTRÉMISTICKÉ PREJAVY NA VEREJNÝCH PODUJATIACH SÚ 
NEPRÍPUSTNÉ 
S problematikou násilia a neviazanosti divákov (diváckeho násilia) úzko súvisí aj problematika 
rasizmu, diskriminácie, intolerancie a ostatných prejavov súvisiacich s problematikou extrémizmu. 
V tomto smere návrh zákona reaguje na právnu medzeru spo ívajúcu v tom, že slovenský právny 
poriadok nepoznal priestupky extrémizmu, v dôsledku oho niektoré menej závažné formy 
protiprávneho konania, ktoré nebolo možné posúdi  ako priestupky proti verejnému poriadku 
alebo ako priestupky proti ob ianskemu spolunažívaniu, boli posudzované bu  ako trestný in, o 
sa vo viacerých prípadoch javilo ako neprimerane prísne (kriminalizovanie) alebo druhá možnos  
bola, že neboli postihnuté vôbec, o je však vo vz ahu k extrémistickým prejavom a ich náznakom 
neprijate né. 

Návrhom zmien dotknutých zákonov sa zárove  odstra ujú identifikované nedostatky sú asného 
právneho stavu, ktoré vyplynuli z aplika nej praxe.  
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Vzh adom na skuto nos , že problematika diváckeho násilia má prierezový charakter, v dôsledku 
oho je upravená vo viacerých zákonoch, v záujme vytvorenia logicky koherentného riešenia sa 

navrhuje zmena a doplnenie aj alších zákonov. 

DOPADY NÁVRHU ZÁKONA NA VEREJNÉ FINANCIE A NA SPOLO NOS  
Návrh zákona bude ma  pozitívny dopad na štátny rozpo et a informatizáciu spolo nosti. Pozitívny 
dopad na štátny rozpo et bude dôsledkom zníženia po tu rizikových podujatí a po tu príslušníkov 
Policajného zboru, ktorí budú musie  by  z dôvodu konania podujatí nasadení alebo v pohotovosti 
(personálne náklady navyše zvyšuje skuto nos , že tieto podujatia sa konajú vä šinou v de  
pracovného pokoja), s ím je spojené zníženie nákladov na prípravu, presun a použitie technických 
prostriedkov z dôvodu zabezpe enia verejného poriadku na verejných podujatiach, ako aj pri 
presune fanúšikov.  

Za prínos z poh adu verejných financií je možné považova  aj to, že Policajný zbor si bude môc  
v prípade vynúteného zásahu v športovom zariadení, ktorého dôvodom je hrubé zanedbanie 
povinnosti organizátora, uplatni  ú elne vynaložené náklady na tento zásah. To isté bude plati  aj 
pri zásahu obecnej polície. Zákon upravuje možnos , že Policajný zbor alebo obecná polícia budú na 
základe odplatnej zmluvy poskytova  sú innos  pri výkone usporiadate skej služby aj na štadióne 
(nie iba v jeho okolí) a to najmä pri medzinárodných a rizikových podujatiach. 

Pozitívny dopad na štátny rozpo et bude ma  aj to, že v dôsledku presunu právomoci na 
prejednanie priestupkov diváckeho násilia z obcí na Policajný zbor, a presunu právomoci na 
konanie o správnych deliktoch organizátorov (klubov), z obcí na okresný úrad, príjmy z pokút 
uložených za porušenie povinností ustanovených v navrhovanom zákone (za priestupok alebo 
správny delikt) organizátorovi, lenovi usporiadate skej služby, divákovi a alším subjektom 
zodpovedným za riadny priebeh podujatia, budú príjmom štátneho rozpo tu. 

Pozitívny dopad na informatizáciu spolo nosti prinesie jednak vytvorenie a prevádzkovanie 
informa ného systému o bezpe nosti na športových podujatiach, ktorý bude prepojený na 
informa ný systém národného futbalového informa ného strediska (NFIS), ako aj postupné 
zavedenie elektronických systémov umož ujúcich predaj vstupeniek na meno a priezvisko.  

Predpokladá sa mierny pozitívny dopad aj na podnikate ské prostredie, nako ko v dôsledku 
eliminácie incidentov po as premiest ovania divákov na podujatie a z podujatia nebude potrebné 
uzatvori  na nieko ko hodín všetky prevádzky pohostinských a iných služieb na trase fanúšikov na 
štadión a zakáza  predaj alkoholických nápojov, ako sa to pomerne asto deje pri rizikových 
stretnutiach. 

Návrh zákona bude ma  zanedbate ný negatívny dopad na rozpo ty obcí v dôsledku presunu 
právomocí na prejednanie priestupkov a správnych deliktov z obcí na Policajný zbor Slovenskej 
republiky. Tento presun je však nevyhnutný v dôsledku konfliktu záujmov v prípadoch, ke  je obec 
spolumajite om alebo významným sponzorom organizátora (klubu).  

Návrh zákona nebude ma  negatívny dopad na rozpo ty vyšších územných celkov, na životné 
prostredie ani na zamestnanos . 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi Slovenskej republiky, 
zákonmi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská 
republika viazaná a právom Európskej únie. 
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ABSTRAKT: 
Príspevok sa zaoberá návrhom na vytvorenie národnej komory pre riešenie sporov v rámci Slovenského 
futbalového zväzu pod a vzoru National Dispute Resolution Chamber Standard Regulations, ktoré vypracovala 
FIFA, vytvorenie ktorej by malo zlepši  vymožite nos  práva a najmä poh adávok po splatnosti.  

ABSTRACT/SUMMARY:  
The article deals with creation of the national dispute resolution chamber in the scope of Slovak Football 
Association according to National Dispute Resolution Chamber Standard Regulations compiled by FIFA, creation 
of which should provide better enforcement of law and especially of overdue receivables. 
 

ÚVOD 
Šport, rovnako ako iné vz ahy existujúce v spolo nosti, prináša aj existenciu zmluvných právnych 
vz ahov, z ktorých vznikajú z asu na as aj spory. 

Vo futbale, ktorému sa v tomto príspevku budeme venova , vytvorili inštitúcie zastrešujúce tento 
šport na medzinárodnej aj národnej úrovni rôzne orgány, ktoré tieto spory prejednávajú 
a rozhodujú. 

1. MEDZINÁRODNÉ ORGÁNY PRE RIEŠENIE SPOROV 
Na medzinárodnej úrovni je najznámejším orgánom, ktorý rieši futbalové spory Komora FIFA pre 
riešenie sporov (FIFA Dispute Resolution Chamber, alej len „DRC“). Tento orgán v zmysle 
Predpisov FIFA upravujúcich status a prestupy hrá ov (FIFA Regulations on the Status and Transfer 
of Players, alej len „RSTP“) rieši spory medzi hrá mi a klubmi, trénermi a klubmi a medzi klubmi 
navzájom, ak majú medzinárodný prvok. 
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l. 22 písm. b) RSTP ustanovuje1, že DRC rieši pracovnoprávne spory medzi hrá mi a klubmi 
s medzinárodným prvkom, pokia  na národnej úrovni nebol zriadený nezávislý arbitrážny tribunál, 
ktorý zaru uje spravodlivý proces rešpektujúc princíp rovnakého zastúpenia hrá ov a klubov 
v rámci národného futbalového zväzu alebo v zmysle existujúcej kolektívnej zmluvy. 

Únia európskych futbalových asociácií (Union des associations européennes de football, alej len 
„UEFA“), Asociácia európskych profesionálnych futbalových líg (The Association of European 
Professional Football Leagues, alej len „EPFL“), Európska asociácia klubov (European Club 
Associtation, alej len „ECA“) a Európska divízia Medzinárodnej federácie profesionálnych 
futbalistov (Fédération Internationale des Associations de Footballeurs Professionnels, alej len 
„FIFPro“) ako sociálni partneri uzatvorili d a 19.04.2012 v Bruseli Dohodu o minimálnych 
náležitostiach štandardných hrá skych zmlúv v odvetví profesionálneho futbalu v Európskej únii 
a vo zvyšku teritória UEFA (Agreement regarding the minimum requirements for standard player 
contracts in the professional football sector in the European Union and in the rest of the UEFA 
territory)2. 

Pod a l. 12.23 tejto dohody, ak to národný právny poriadok a kolektívne zmluvy umož ujú, 
akýko vek spor medzi hrá om a klubom má by  predložený nezávislej a objektívnej arbitráži 
zloženej z rovnakého po tu zástupcov každej strany (zamestnávate ov a zamestnancov) pod a 
stanov a predpisov zväzu, alebo na Športový arbitrážny súd v Lausanne (Court of Arbitration for 
Sport, alej len „CAS“), ak sa na národnej úrovni nevyužíva arbitráž, ktorej rozhodnutia sa považujú 
za kone né. 

2. RIEŠENIE ŠPORTOVÝCH SPOROV NA SLOVENSKU, PRÁVNA ZÁVÄZNOS  ROZHODNUTÍ 
ROZHODCOVSKÉHO SÚDU SLOVENSKÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU A VÝKON ROZHODNUTIA 
V rámci Slovenska spory medzi hrá mi a klubmi, trénermi a klubmi, a medzi klubmi navzájom 
pôvodne prejednávala Arbitrážna komisia SFZ zriadená v roku 2004 a následne bol na tento ú el od 
01.01.2006 zriadený Rozhodcovský súd Slovenského futbalového zväzu ( alej len „RS SFZ“) pod a 
ustanovení § 12 a nasl. zákona . 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní ( alej len „ZoRK“), ktorý 
tieto spory rozhoduje dodnes. 

K postaveniu a právomoci RS SFZ je k dispozícii príspevok4 JUDr. Miroslava Hliváka publikovaný na 
internetovej stránke U enej právnickej spolo nosti ( alej len „U PS“), a preto sa v tomto príspevku 
budeme tejto téme venova  len okrajovo, a to najmä v súvislosti so zložením rozhodcov a vecnej 
príslušnosti RS SFZ v prípade sporov s medzinárodným prvkom. 

                                                            
1) Without prejudice to the right of any player or club to seek redress before a civil court for employment-related disputes, 
FIFA is competent to hear employment-related disputes between a club and a player of an international dimension, unless an 
independent arbitration tribunal guaranteeing fair proceedings and respecting the principle of equal representation of players 
and clubs has been established at national level within the framework of the association and/or a collective bargaining 
agreement. 
2) Dostupné na internete: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7678&langId=en 
3) Subject to national legislation and national collective bargaining agreements any dispute between the Club and the Player 
regarding the Contract shall be submitted to independent and impartial arbitration composed of equal representatives of each 
party (employer and employee) under the national association's statutes and regulations, or to CAS, where no national 
arbitration process which is deemed to be finale applies. Such decisions are final. Under the conditions mentioned in the FIFA 
Regulations for the Status and Transfer of Players, disputes may be settled by the Dispute Resolution Chamber, with an appeal 
possibility to CAS. 
4) Dostupné na internete:  
http://www.ucps.sk/Postavenie_a_pravomoc_Rozhodcovskeho_sudu_Slovenskeho_futbaloveho_zvazu 
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V praxi naj astejšie dochádza k sporom medzi hrá mi a klubmi, a medzi klubmi navzájom. Tieto 
spory zmluvné strany spravidla predkladajú na RS SFZ, okrem toho však dochádza aj k podaniam na 
súdy civilné, a to aj napriek záväzku lenov SFZ vyplývajúcemu zo stanov SFZ5 rieši  takéto spory 
pred RS SFZ. Vzh adom na poplatkovú povinnos , ako aj alšie náklady súvisiace s právnym 
vymáhaním poh adávky cestou RS SFZ, ako napríklad náklady na právne služby, si však najmä tí 
hrá i a tréneri, ktorí majú vo i klubom poh adávky nižšej hodnoty, svoj nárok na RS SFZ asto ani 
neuplatnia. Osobitos ou sú spory s medzinárodným prvkom, ktoré sa spravidla neriešia pred RS 
SFZ, ale na DRC alebo na CAS. 

Z povahy RS SFZ ako rozhodcovského súdu pod a ZoRK vyplýva, že v prípade, ke  je hrá  alebo 
tréner v konaní proti klubu na RS SFZ úspešný, má v rukách exeku ný titul a môže sa pri výkone 
rozhodnutia obráti  na exekútora, ako aj na Disciplinárnu komisiu SFZ ( alej len „DK SFZ“), pretože 
nesplnenie povinnosti uloženej rozsudkom RS SFZ je disciplinárnym previnením6. Opa ná situácia 
nastáva, ke  klub žaluje hrá a, a to najmä v prípade prítomnosti medzinárodného prvku, teda 
sporu so zahrani ným hrá om. V prípade úspechu má síce klub k dispozícii rovnako exeku ný titul 
ako aj možnos  podnetu na DK SFZ, ale takéto disciplinárne opatrenia sú spravidla neú inné 
a nevykonate né, najmä v prípade, ak hrá  opustí klub a vypovie zmluvu bez opráv ujúceho 
dôvodu. V takom prípade je v sú asnosti ú innejšie rieši  spor, ako aj vies  disciplinárne konanie, 
prostredníctvom orgánov FIFA, ktoré sú primárne ur ené na riešenie sporov s cudzím prvkom. 

3. POVAHA ROZHODNUTÍ FIFA DRC A CAS A VÝKON ICH ROZHODNUTÍ 
Rozhodnutie FIFA DRC nemá povahu exeku ného titulu, ale prostredníctvom disciplinárnej komisie 
FIFA je jeho výkon pomerne efektívne zabezpe ený súborom disciplinárnych opatrení, napríklad 
zákazu innosti súvisiacej s futbalom, uloženia pokuty, odobratia bodov i preradenia do nižšej 
sú aže, ktoré v prípade nesplnenia uloženej povinnosti uloží FIFA a vykoná ich príslušný národný 
zväz7.  

Problematickou je najmä d žka konania pred DRC, ktoré asto trvá nieko ko rokov, a nie sú 
výnimo né prípady, ke  k rozhodnutiu dôjde o tri až pä  rokov odo d a podania návrhu. S tým 
súvisí aj alšia problematická situácia, kedy hrá  v priebehu konania ukon í aktívnu kariéru, i 
situácia, ke  zanikne klub. Konanie pred DRC je zárove  právne a jazykovo náro né, nako ko sa 
vedie v jednom zo štyroch oficiálnych jazykov FIFA (angli tina, francúzština, nem ina, španiel ina) 
a znalos  judikatúry FIFA, CAS ako aj švaj iarskeho práva8, ktoré sa asto subsidiárne využíva pre 

                                                            
5) l. 13 ods. 1 stanov SFZ:   
„ 1. 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 ( alej len „rozhodcovský súd“) 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.“ 
6) Disciplinárny poriadok SFZ, Príloha . 2 ods. 9, Nevykonanie rozhodnutia rozhodcovského súdu, nedobytnos  pe ažnej 
pokuty poplatku, náhrady škody a iného pe ažného plnenia, dostupné na internete:  
http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Legislativa/Predpisy_SFZ/20130312_Disciplinarny_poriadok_SFZ.pdf 
7) l. 64 disciplinárneho poriadku FIFA, dostupné na internete:  
http://www.fifa.com/mm/Document/AFFederation/Administration/50/02/75/DisCoInhalte.pdf 
8) l. 66 ods. 2 stanov FIFA: The provisions of the CAS Code of Sports-Related Arbitration shall apply to the proceedings. CAS 
shall primarily apply the various regulations of FIFA and, additionally, Swiss law. 
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výklad princípov nedefinovaných v príslušných predpisoch9, je pre úspech v konaní 
nevyhnutnos ou. 

Rozhodnutie CAS je síce exeku ným titulom, v prípade záujmu o jeho vykonanie je však potrebné 
na príslušnom súde v krajine, ktorej je odporca štátnym ob anom, resp. v prípade právnickej osoby 
v krajine, kde má svoje sídlo, poda  návrh na uznanie a výkon cudzieho rozhodcovského 
rozsudku10, s rizikom jeho neuznania v prípade sporov, ktoré pod a príslušného národného 
právneho poriadku nie je možné prejednáva  v rozhodcovskom konaní. DK FIFA sa bude zaobera  
výkonom rozhodnutia CAS len v prípade, ak bol spor na prvom stupni riešený pred príslušným 
orgánom FIFA a na druhom stupni na CAS. Ak rozhodoval CAS ako prvostup ový súd, DK FIFA sa 
výkonom jeho rozhodnutia zaobera  nebude11. 

4. POTREBA VYTVORENIA NÁRODNEJ KOMORY PRE RIEŠENIE SPOROV 
Napriek tomu, že klub a zahrani ný hrá  uzatvoria v zmluve rozhodcovskú doložku, pod a ktorej sa 
zmluvné strany zaväzujú rieši  svoj spor pred RS SFZ, došlo v praxi k prípadom, kedy DRC resp. 
v odvolacom konaní CAS, neuznali vecnú príslušnos  RS SFZ z dôvodu zloženia rozhodcov. FIFA totiž 
uznáva a vykonáva iba rozhodnutia orgánu sp ajúceho podmienku na rovnomerné zloženie 
zástupcov hrá ov a klubov. Okrem toho, ako sme tiež uviedli vyššie, aj pod a l. 12.2 dohody medzi 
UEFA, ECA, EPFL a FIFPro má by  národná arbitráž zložená z rovnakého po tu zástupcov každej 
strany. Rovnako aj l. 22 písm. b) RSTP vyžaduje rovnaké zastúpenie hrá ov a klubov v zmysle 
predpisov zväzu alebo kolektívnej zmluvy. Uvedené platí nielen pre spory s medzinárodným 
prvkom, ale pre všetky spory medzi hrá mi a klubmi na národnej úrovni v Európskej únii. 

Pre bližšiu špecifikáciu arbitráže, ktorá by sp ala podmienky pod a l. 22 písm. b) RSTP, vydala FIFA 
štandardnú smernicu pre národné arbitráže12, kde je v l. 3 uvedené, aké má by  ich zloženie: 

Národná komora pre riešenie sporov (National Dispute Resolution Chamber, alej len „NDRC”) sa 
má sklada  z nasledovných lenov, ktorí sú volení na štvorro né volebné obdobie13: 

- predsedu a podpredsedu, volených všeobecným súhlasom zástupcov hrá ov a klubov zo 
zoznamu aspo  piatich kandidátov, ktorých navrhne výkonný výbor, 

- troch až desiatich zástupcov hrá ov, ktorí sú volení alebo ustanovení na základe návrhu 
hrá skej asociácie, ktorá je lenom FIFPro, alebo ak takáto asociácia neexistuje, tak na 
základe výberového konania, ktoré odsúhlasí FIFA a FIFPro, 

- troch až desiatich zástupcov klubov, ktorí sú volení alebo ustanovení na základe návrhu 
klubov alebo ligových združení. 

V porovnaní s tým, v zmysle l. 67 stanov SFZ sa RS SFZ skladá z rozhodcov navrhnutých za kluby 
a rozhodcov navrhnutých za hrá ov, trénerov a futbalových rozhodcov v rovnakom pomere. Pod a 

                                                            
9) Napr. termín just cause (opráv ujúci dôvod) pri vypovedaní zmluvy nie je v RSTP definovaný a na jeho výklad sa preto použije 
l. 337.2 švaj iarskeho Ob ianskeho zákonníka, piata as  - Záväzkové právo – okolnos , ktorá zmluvnej strane, ktorá zmluvu 

vypovedá, znemož uje v dobrej viere pokra ova  v pracovnoprávnom vz ahu 
10) V súlade s Dohovorom o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí, uzavretým 10.06.1958 v New Yorku 
11) Obežník FIFA . 1270, dostupné na internete:  
http://www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/01/48/53/98/circularno.1270-
amendmentstothefifadisciplinarycode.pdf 
12) Dostupné na internete:  
http://www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/67/18/19/national%5fdispute%5fresolution%5fefsd%5f4733
8.pdf 
13) Porovnaj l. 6 ods. 3 štatútu RS SFZ 
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l. 4 ods. 5 písm. b) štatútu RS SFZ rozhoduje o zápise rozhodcu do zoznamu rozhodcov 
predsedníctvo RS SFZ. Pod a l. 6 štatútu RS SFZ návrh na zápis rozhodcu do tohto zoznamu alebo 
na vy iarknutie rozhodcu zo zoznamu predkladá predsedníctvu predseda, zria ovate  alebo 
rozhodca. Rozhodcovia sa do zoznamu rozhodcov zapisujú bez asového obmedzenia platnosti 
zápisu. 

V prípade, že sporové strany uzatvorili, resp. pred za iatkom konania uzatvoria rozhodcovskú 
doložku a obrátia sa so svojim sporom na RS SFZ, prebehne konanie a RS SFZ vo veci rozhodne, nie 
je možné proti tomuto rozsudku poda  riadny opravný prostriedok, a to ani na DRC ani na CAS. 
Ú astníci konania môžu poda  len žalobu na zrušenie rozhodcovského rozsudku na všeobecný súd. 
Ke že RS SFZ bol založený v súlade s právnym poriadkom SR, nie je možné aby bola jeho 
rozhodovacia innos  spochybnená zahrani nými orgánmi a FIFA musí takéto rozhodnutie 
rešpektova , avšak nebude sa zaobera  jeho výkonom. 

K neuznaniu právomoci a vecnej príslušnosti RS SFZ (a iných národných arbitráží na medzinárodnej 
úrovni) dochádza najmä vtedy, ke  hrá  žaluje klub na DRC a klub namieta, že v zmysle príslušných 
predpisov daného zväzu alebo na základe uzatvorenej rozhodcovskej doložky, sa mal hrá  obráti  
na národnú arbitráž. DRC vždy ex offo skúma, i je vecne príslušná spor prejedna , a ak dôjde 
k záveru, že národná arbitráž nesp a požadované podmienky, vec prejedná a rozhodne. Ak sa však 
v tomto prípade hrá  obrátil pred za iatkom konania pred DRC už na národnú arbitráž, ktorá vo 
veci ešte nerozhodla, DRC konanie pozastaví. 

Ako príklad neuznania právomoci národnej arbitráže môžeme uvies  rozhodnutie DRC zo d a 
26.04.201214. lenovia komory v odôvodnení uvedeného rozhodnutia zdôraznili, že aj pri existencii 
rozhodcovskej doložky, ktorá by ur ovala stranám povinnos  obráti  sa v prípade sporu na národnú 
arbitráž, musí by  táto arbitráž kreovaná v súlade s podmienkami l. 22 písm. b) RSTP, obežníka 
FIFA . 101015 ako aj so smernicou FIFA National Dispute Resolution Chamber Standard 
Regulations.  

Obežník FIFA . 1010 stanovuje, že: „Strany musia ma  rovnaký vplyv na zvolenie rozhodcov. To 
znamená, že každá strana si môže zvoli  rozhodcu a títo dvaja zvolení rozhodcovia si zvolia 
predsedu. Ak sa rozhodcovia vyberajú z vopred daného zoznamu rozhodcov, každá záujmová 
skupina, ktorá je zastúpená, musí ma  rovnakú možnos  uplatni  svoj vplyv na zostavenie 
zoznamu rozhodcov.“. Arbitráž, na ktorú sa v tomto prípade klub odvolával, je zložená z predsedu, 
podpredsedu a jedného lena, ktorých volí výkonný výbor zväzu a z dvoch lenov, ktorých volí 
hrá ska asociácia. Takáto arbitráž pod a DRC nesp a vyššie uvedené princípy, a preto námietku 
príslušnosti DRC, ktorú v tomto prípade vzniesol klub, zamietla a vo veci rozhodla. Obdobne možno 
predpoklada , že ak jedna zo strán vznesie pred DRC námietku príslušnosti RS SFZ z dôvodu jeho 
zloženia, bude s najvä šou pravdepodobnos ou úspešná. 

V praxi tiež dochádza k situáciám, kedy sa jedna zo strán po skon ení konania na národnej arbitráži 
obráti s novým podnetom na DRC, resp. CAS. Vtedy záleží na konkrétnych okolnostiach prípadu 
a najmä na tom, i ide len o obdobu arbitrážnej komisie na príslušnom zväze alebo ide 
o rozhodcovský súd zriadený v súlade s príslušnými právnymi predpismi danej krajiny. Ak ide len 
o komisiu zväzu je možné, že DRC, resp. CAS rozhodnutie komisie zmení, prípadne ho neuzná a vo 
veci rozhodne a ved a seba budú existova  dve rôzne rozhodnutia. Ak však ide o rozhodcovský súd 

                                                            
14) Labour dispute nr. 4121207, dostupné na internete:  
http://www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/01/70/67/98/4121207.pdf 
15) Dostupné na internete: http://www.maltafpa.com/documents/Circular_1010_PrinciplesOfConstitutionOfNDRC.pdf 
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zriadený na základe zákona, tak zastávame názor, že žalovaná strana by mala argumentova  
prekážkou rozhodnutej veci, pretože ako sme vyššie uviedli, ak by takéto rozhodnutie DRC alebo 
CAS neakceptovali, išlo by o ohrozenie vonkajšej suverenity daného štátu. 

Práve z vyššie uvedených dôvodov je v podmienkach slovenského futbalu potrebné vytvori  
národnú komoru pre riešenie sporov. Rovnako si však takýto orgán vyžaduje aj doterajšia 
skúsenos  na úrovni SFZ, ktorého aparát denne dostáva množstvo otázok, podnetov a žiadostí od 
jeho lenov, najmä hrá ov a trénerov, v súvislosti s ich poh adávkami vo i klubom, ako aj od 
klubov, od ktorých hrá i bezdôvodne a bez súhlasu odišli po as trvania zmluvy. 

5. NÁVRH NA NOVÉ USPORIADANIE ORGÁNOV PRE RIEŠENIE SPOROV V RÁMCI SFZ 
SFZ by mal vytvori  národnú komoru pre riešenie sporov ( alej len „NDRC SFZ“), ktorá bude sp a  
náležitosti pod a predpisov FIFA a dohody medzi UEFA, ECA, EPFL a FIFPro, ktorá bude ako 
prvostup ový orgán prejednáva  spory medzi hrá mi a klubmi, trénermi a klubmi, a klubmi 
navzájom. Pôjde najmä o spory oh adom zmluvnej stability, spory súvisiace s výpove ou zmluvy 
bez oprávnených dôvodov, nevyplatenie odmien, odstupného, výchovného a pod. 

Rozhodnutie NDRC SFZ nebude exeku ným titulom, ale bude vykonate né pod a stanov a interných 
predpisov SFZ a FIFA, v zmysle ktorých v prípade omeškania alebo nesplnenia povinnosti uloženej 
rozhodnutím, rozhodne DK SFZ alebo DK FIFA o uložení disciplinárneho opatrenia. 

Ako druhostup ový orgán bude o prípadných odvolaniach proti rozhodnutiam NDRC SFZ 
rozhodova  RS SFZ, resp. Športový súd, na ktorý by sa mal pod a návrhu nového Štatútu RS SFZ 
premenova . RS SFZ, resp. Športový súd bude môc  na alej rozhodova , obdobne ako CAS, aj ako 
prvostup ový súd, ak sa tak rozhodne navrhovate  a zmluvné strany uzavrú rozhodcovskú doložku. 

V porovnaní s RS SFZ bude NDRC SFZ financovaná z pravidelných príspevkov klubov a hrá ov na jej 
innos , ako aj z prípadných poplatkov, ktoré však budú nižšie, než poplatky v prípade RS SFZ. 

Konanie má by  neformálne a rýchle, finan ne nenáro né, prostredníctvom DK SFZ ahko 
vykonate né s využitím „športových exeku ných nástrojov“ (pozastavenie prestupov, odobratie 
bodov, pokuta a pod.), spravidla písomné bez nutnosti nariadenia ústneho pojednávania a s tým 
súvisiacej nutnosti osobnej ú asti sporových strán, na základe dôkazov predložených sporovými 
stranami (najmä listinné dôkazy) a dôkazov, ktorými disponuje samotný SFZ (register zmlúv vedený 
matrikou SFZ, ISSF, FIFA TMS a pod.). Jednoduché a rýchle doru ovanie umožní primárne využite 
Informa ného systému slovenského futbalu (ISSF), ktorý obsahuje osobitný modul „Komisie“, ktorý 
umožní efektívnu administráciu agendy NDRC SFZ, vrátane elektronickej komunikácie. Doru ovanie 
však bude možné aj prostredníctvom faxu a poštových služieb. Jazykom konania bude primárne 
slovenský a anglický jazyk, a v osobitných prípadoch aj iný jazyk s využitím prekladate ov 
a tlmo níkov na náklady príslušnej sporovej strany. 

Z h adiska vykonate nosti, DK SFZ môže na základe rozhodnutia NDRC SFZ požiada  DK FIFA 
o celosvetovú aplikáciu uloženého disciplinárneho opatrenia, o zlepší vymožite nos  práva aj 
v prípadoch s medzinárodným prvkom. Sporová strana nebude môc  pred FIFA DRC alebo CAS 
namieta  zloženie NDRC SFZ, konanie pred NDRC SFZ tak bude predstavova  pre DRC FIFA a CAS 
prekážku prv za atej veci (lis pendens) a rozhodnutie NDRC SFZ prekážku rozsúdenej veci (res 
iudicata). V prípade zjavne právne náro ných sporov bude môc  NDRC SFZ z dôvodu efektivity 
postúpi  vec na konanie RS SFZ. 
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ZÁVER 
SFZ vytvorením národnej komory pre riešenie sporov poskytne svojim lenom alšie odborné 
služby a pomoc pri riešení ich vzájomných sporov, prispeje k zlepšeniu vymožite nosti práva, zvýši 
transparentnos  a dôveru v rámci slovenského futbalového, ale aj športového hnutia a zefektívni 
ekonomickú a právnu istotu subjektov pôsobiacich v slovenskom futbale. Ako následok 
ekonomickej a právnej neistoty a ignorácie princípu zmluvnej stability totiž vznikajú asto aj alšie 
mimoriadne škodlivé javy, ako sú napríklad korupcia a súvisiaca manipulácia športových výsledkov 
a podobne, ktoré je potrebné eliminova . 
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ABSTRAKT: 
Príspevok sa zaoberá otázkou ur enia majetkovej hodnoty práva na služby profesionálneho futbalistu. 
Vychádza zo skuto ností, že na prestupovom trhu sa za nadobudnutie práv na služby profesionálneho 
športovca spravidla platí odplata. Z toho vyplýva, že hrá ske služby majú nejakú hodnotu. V príspevku sa 
zamýš ame nad tým, ako ur i  túto hodnotu, nielen v prípade prestupu ale aj v prípade, ak klub príde o služby 
hrá a v prípade jednostranného ukon enia zmluvy z jeho strany. V tejto súvislosti hodnotíme závery rozhodnutí 
Športového arbitrážneho súdu v prípadoch jednostranného skon enia zmluvy profesionálneho futbalistu bez 
oprávneného dôvodu. 

ABSTRACT/SUMMARY:  
The article is dealing with the problem of establishing the financial value of the right to use the services of 
a professional footballer. It is based ona a fact, that for acquisition of the right to use the services of 
a professional athlete on the transfer market, the concrete revenue have to be paid usually. This means, that 
players´ services have a certain value. In the article we are considering the ways how to fix the value of the 
players´services, not only in case of transfer, but also in case of the unilateral termination of the contract by the 
player. In relation with this issues we are reviewing some decisions of Court of Arbitration for Sport on 
unilateral termination of contract by Professional football player without just cause. 
 

ÚVOD 
Šport sa v posledných desa ro iach stal predmetom komercionalizácie. Vytvorili sa profesionálne 
športové sú aže, v ktorých sú ažia športovci, pre ktorých je športová innos  zdrojom zárobku 
a športové kluby, ktoré majú postavenie podnikate ov, ke že sú vytvárané v právnej forme 
obchodných spolo ností. Do oblasti športu prenikajú trhové prvky.  

oraz viac sa v súvislosti so športom hovorí ako o ekonomickej i hospodárskej aktivite, najmä 
pokia  ide o komer ne najúspešnejší šport v Európe – futbal. Tendencia vnímania futbalu ako 
                                                            
1) Tento príspevok vznikol v rámci riešenia projektu APVV . LPP-0199-09 „Nevyhnutnos  a možnos  aplikácie 
obchodnoprávnych noriem na výkon profesionálnej športovej innosti“ 
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ekonomickej aktivity sa prelína rozhodnutiami súdnych orgánov Európskych spolo enstiev2 ale aj 
právnou spisbou3. 

Športové kluby, najmä tie, ktoré pôsobia v populárnych športových odvetviach, kde obieha 
obrovský objem pe azí, sú v skuto nosti kombináciou podnikate skej innosti obracajúcej peniaze 
na najvyššej úrovni a dlhodobo zameranej rekrea nej aktivity, hlboko zakorenenou v takmer 
každom spolo enskom i geografickom kontexte. Navonok pôsobia ako ktoréko vek iné 
podnikate ské subjekty, ale na rozdiel od nich si udržiavajú pevné väzby so spolo nos ou a majú 
rty, ktoré sú nie sú typické pre žiadne iné podnikate ské subjekty. Náklady športových klubov sú 

konštantné, pri om príjmy výrazne kolíšu v závislosti od športových výsledkov.4 

Pokia  ide o aktíva športových klubov, pod a nášho názoru predstavujú najvä šiu as  aktív 
športových klubov ich športovci. Športovci ako takí sú však samostatné fyzické osoby, samostatné 
subjekty práva, nie sú sú as ou obchodného majetku športového klubu. Sú as ou tohto majetku 
môžu by  práva na využívanie výkonov športovcov, na základe zmluvných vz ahov, ktoré vznikajú 
medzi športovcom a športovým klubom. Na základe takéhoto zmluvného vz ahu klub získava právo 
na využívanie služieb športovca. Služby športovca prispievajú k celkovým športovým výkonom 
klubu, ale aj k jeho úspechu v komer nej oblasti prostredníctvom merchandisingových aktivít5. 

Právo využíva  služby a schopnosti športovca tak majú svoju ekonomickú hodnotu, ktorá sa prejaví 
aj v celkovej hodnote aktív športového klubu. 

I. SPE AŽOVANIE PRÁVA NA SLUŽBY HRÁ A 
K spe ažovaniu hodnoty hrá ových služieb v kolektívnych športoch dochádza na základe 
prestupovej (transferovej) zmluvy. 

Transferová zmluva nie je upravená v žiadnom právnom predpise ako zmluvný typ a môžeme ju 
ozna i  za inominátnu zmluvu. Transferovou zmluvou sa zaväzuje predchádzajúci klub, že rozviaže 
zmluvný vz ah so svojím hrá om na ú ely jeho prestupu do konkrétneho nového klubu a nový klub 
sa zaväzuje uzavrie  s týmto hrá om profesionálnu zmluvu a zaplati  za uvo nenie tohto hrá a 
ur itú odplatu. Táto odplata nie je kúpnou cenou hrá a, pretože hrá  nie je vlastníctvom klubu, 
klub k nemu nemá vecnoprávne oprávnenie typu vlastníckeho práva. Uvedená odplata sa ozna uje 
ako „odškodnenie za prestup“, jej výška sa ur uje dohodou zmluvných strán alebo podporne na 
základe predpisov príslušných športových zväzov a má predchádzajúcemu klubu kompenzova  
stratu ur itého peniazmi ocenite ného statku, ktorá mu vzniká v dôsledku prestupu hrá a do 
nového klubu. 

II. ODPLATA ZA PRESTUP  
Odplata za prestup predstavuje hodnotu, ktorú klub získa, za to, že súhlasil s prestupom svojho 
hrá a do iného klubu. V tejto odplate sa prejavuje pe ažné vyjadrenie hodnoty hrá ových služieb.  

                                                            
2) Pozri napríklad vyššie spomínaný rozsudok Bosman alebo rozsudok Súdu prvého stup a vo veci T-193/02 Laurent Piau proti 
Komisii Európskych spolo enstiev z 22.04.2004 (dostupný na http://curia.europa.eu, Ú. v. EÚ 2005/C 219) 
3) CAIGER, A. – GARDINER, S.: Introduction: Re-Regulating Sport in The European Union, in: Caiger, A. – Gardiner, S. (eds.): 
Professional Sport in European Union: Regulation and Re-Regulation, T.M.C. Asser Press, Den Haag 2000, ISBN: 90-670-4126-2, 
s. 7,  
4) DI PIETRO, D.: The Dual Nature of Football Clubs and the Need for Special Legislation. In: The International Sports Law 
Journal, 2003, . 2, s. 24 – 28, ISSN: 1567-7559,  
5) ŠVIDRO , J.: Základy práva duševného vlastníctva. Bratislava: Juga 2000, s. 208, ISBN: 80-85506-93-9  
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Otázkou však ostáva, i možno v súvislosti s prestupovou sumou hovori  ako o odškodnení za 
prestup? Aké hodnoty klub stráca a o je potrebné mu kompenzova  v dôsledku prestupu hrá a? 

asto sa v tejto súvislosti spomínajú náklady na tréning, výchovu a podporu hrá a. Ide o ur ité 
investície, vynaložené v rôznych formách, ktoré klub investoval do športového i osobnostného 
rozvoja hrá a, s cie om zvýši  športovú výkonnos  hrá a a v nádeji, že sa mu tieto investície aspo  
s asti vrátia tak, že pomocou tohto hrá a (ako aj ostatných) dosiahne klub športové úspechy, ktoré 
sa odzrkadlia pozitívne na hospodárskych výsledkoch klubu. V dôsledku prestupu hrá a do iného 
klubu sa návratnos  týchto investícii obmedzuje, no ažko ich vyjadri  presným íslom ako skuto nú 
škodu. 

Uvažujúc nad tým, i má takáto odplata, platená v súvislosti s prestupom športovca do istej miery 
nahrádza  ušlý zisk, narážame na otázku prí innej súvislosti. V kolektívnom športe závisí výsledok 
športovej hry od to kých rôznych okolností, že nie je možné ur i  prí inu, ktorá by mohla by  
dôvodom neúspechu športového klubu a nezískania nejakej majetkovej hodnoty, ktorú by bolo 
možné ozna i  ako ušlý zisk. Základnou charakteristickou rtou športu je predsa nemožnos  
predpokladu výsledku športovej hry, a teda nie je možné hovori  v športe o majetkových 
prírastkoch, ktoré by bol športový klub dosiahol za pravidelného chodu vecí (neby  škodnej 
udalosti). Už vôbec nie je možné v kolektívnom športe preukáza , že práve neú as  konkrétneho 
hrá a bola prí inou neúspešného výsledku, ke že aj pri ú asti hrá a, ktorý medzitým prestúpil do 
iného klubu, by nebolo možné predpoklada  dosiahnutie úspešného výsledku a tým dosiahnutie 
nejakej odmeny v športovej sú aži i získanie vä šieho podielu na príjmoch z vysielacích 
a reklamných práv a podobne.  

Skôr by odškodnenie za prestup malo predstavova  náhradu nemajetkovej ujmy, ktorú klub, ktorý 
hrá a vychovával, trénoval a spoliehal sa na jeho schopnosti pri svojej športovej innosti poci uje 
v dôsledku odchodu tohto hrá a do iného klubu, ktorý môže trebárs by  priamym konkurentom 
predchádzajúceho klubu v boji o konkrétnu športovú trofej. 

Odplata za prestup hrá a sa dá vníma  aj ako odplata za ur itú peniazmi ocenite nú hodnotu, ktorú 
predchádzajúci klub odstupuje v prospech nového klubu a ktorá spo íva v know-how a talente 
daného športovca, ktorý prestupuje do ur itého klubu, v jeho jedine ných športových 
schopnostiach a vlastnostiach. Iste, toto know-how je spojené priamo s osobou športovca a tento 
nehmotný statok patrí jemu. Ide o tzv. „osobné know-how“, ktoré nie je oddelite né od osoby 
športovca, a preto nemôže by  predmetom, niektorých záväzkových vz ahov ako iné predmety 
duševného vlastníctva.6 Právo využíva  tieto nehmotné statky ako know-how i talent športovca pri 
svojej innosti však patrí tomu športovému klubu, u ktorého je hrá  registrovaný. Hrá  sám 
v profesionálnych organizovaných sú ažiach v kolektívnych športoch tieto statky pre seba využi  
nemôže, ke že sa jedná o sú až kolektívov, a nie jednotlivcov, preto právo na využitie týchto 
statkov poskytuje športovec na základe športovej zmluvy športovému klubu. Jedná sa pod a môjho 
názoru o majetkové právo, ktorým môže klub po as trvania zmluvy disponova , tak že povolí 
hrá ovi hos ovanie alebo mu povolí prestup do iného klubu, a za týmto ú elom ukon í svoj pomer 
s hrá om. Obsahom transferovej zmluvy je potom práve záväzok predchádzajúceho klubu previes  
právo využíva  schopnosti znalosti a talent hrá a na nový klub. 

Výška odplaty za prestup pritom zah a aj potenciál hrá a (Sluka používa pojem „ udský kapitál“), 
hodnotu jeho duševného vlastníctva, jeho prístup a iné faktory spojené s jeho prínosom pre úspech 

                                                            
6) VOJ ÍK, P.: Právo priemyselného vlastníctva, Bratislava: Iura edition, 1998, s. 267-270, ISBN: 80-88715-38-5  
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družstva.7 Takýmito faktormi môžu by  aj somatické predpoklady, jeho telesná konštrukcia, 
kondícia, výdrž, charakterové vlastnosti, marketingový kapitál (popularita). V ekonomických 
vedných disciplínach sa už vyvinuli niektoré metodologické postupy pre oce ovanie hrá ov ako 
finan ných aktív, ktoré smeruje k stanoveniu výšky odplaty za prestup konkrétneho hrá a. 
Napríklad pre oce ovanie hrá ov futbalu bol zostavený model vychádzajúci z CCA (analýza 
kontingentných nárokov), reálnych opcií a geometrického Brownovho pohybu, pri om sa využil tzv. 
opta index, ktorý meria výkonnos  hrá ov pomocou štatistík ako sú: 

a) po et odohraných minút (v domácich, národných a medzinárodných zápasoch), 
b) po et strelených gólov (opä  diferencované pod a druhu zápasu), 
c) po et strelených gólov z vo ných kopov a penált, 
d) po et asistencií (gólových prihrávok), 
e) po et dobrých a zlých nahrávok, 
f) po et žltých a ervených kariet, 
g) po et k u iek, 
h) po et premrhaných istých šancí.8 

III. VPLYV JUDIKATÚRY NA TRANSFEROVÝ SYSTÉM 
Je potrebné zdôrazni , že o odplate hovoríme len v tých prípadoch, ak športovec mení klubovú 
príslušnos  v situácii, ke  je k svojmu pôvodnému klubu viazaný profesionálnou zmluvou. Súdny 
dvor Európskych spolo enstiev ( alej „ESD“) totiž rozsudkom vo veci Bosman9 rozhodol, že 
v rozpore s l. 48 ZES sú pravidlá prijaté športovými združeniami, pod a ktorých profesionálny 
futbalista z jedného lenského štátu po skon ení svojej zmluvy, ktorá ho viaže k niektorému klubu, 
môže by  zamestnaný klubom z iného lenského štátu, len vtedy, ak tento nový klub zaplatí 
predchádzajúcemu odškodnenie za transfer, výchovu a podporu. Pravidlá o platení odškodnenia za 
prestupy hrá ov považoval súd za obmedzenie vo ného pohybu pracovných síl, napriek tomu, že 
pritom nejde o hospodársky vz ah medzi klubom a hrá om ako jeho zamestnancom, ide o vz ah 
medzi jednotlivými klubmi, ktorý však môže obmedzi  hrá a (zamestnanca) v jeho innosti. 

V dôsledku tohto rozhodnutia museli športové zväzy rezignova  na tradi né pravidlo, v zmysle 
ktorého ak prestupoval hrá  kolektívneho športu z jedného športového klubu do iného, musel nový 
športový klub tomu predchádzajúcemu zaplati  za tento prestup nejakú odplatu, ktorá mala 
predstavova  ur itú náhradu za to, že klub sa zrieka služieb svojho hrá a v prospech iného klubu. 

Športové združenia a najmä tie pôsobiace v oblasti futbalu, ke že vo futbale boli odplaty za 
prestupy futbalistov najvyššie sumy, prejavili kritiku vo i rozsudku ESD vo veci Bosman. Význam 
odplaty za prestup mal spo íva  v tom, aby športový klub, ktorý investoval do výchovy a tréningu 
ur itého hrá a finan né prostriedky a o akával istým spôsobom návrat tejto investície 
prostredníctvom športových výsledkov dosiahnutých za prispenia športových výkonov tohto hrá a. 
Ak hrá  odchádza, klub prichádza o možnos  využi  pre seba jeho športový výkon, po športovej 

                                                            
7) O´LEARY, J.: “What a Waste of Money”. The English High Court Dips Its Toe in the Murky Waters of Transfer Valuations and 
Negotiations, The International Sports Law Journal, 2005, . 3-4, s. 54, ISSN: 1567-7559 
8) POLON ÁK, M. – BAUMÖHL, E. – LYÓCSA, Š. – SCHWARTZOVÁ, Z.: Oce ovanie profesionálnych futbalových klubov, in: 
Znalectvo v odboroch Stavebníctvo a Podnikové hospodárstvo, XVI, 2011, . 1, s. 48, ISSN: 1335-809X 
9) Rozsudok ESD zo d a 15.12.1995 vo veci C-415/93 Union royale belge des sociétés de football association ASBL v. Jean-Marc 
Bosman; SA d´ économie mixte sportive de l´ union sportive du littoral de Dunkerque, Union royale belge des sociétés de football 
association ASBL a Union des associations europeénnes de footbal (UEFA) v. Jean-Marc Bosman 
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stránke sa tým oslabuje, znižuje sa pravdepodobnos  športového úspechu takéhoto klubu a tým 
pádom aj navrátenia investovaných prostriedkov. 

Z vyššie citovaného výroku rozsudku vo veci Bosman však pod a nášho názoru nevyplýva, že 
samotné vyžadovanie odplaty za prestup futbalistu by malo by  obmedzujúce vo i slobode pohybu 
pracovných síl, ale podmie ovanie možnosti hra  za iný klub zaplatením prestupovej iastky bolo 
súdom považované za obmedzujúce. Európske inštitúcie si uvedomujú, že existuje legitimita 
pravidiel o platbách pre športové kluby z dôvodu prestupu ich hrá a do iného klubu, za ú elom 
ur itej kompenzácie nákladov, ktoré tento klub vynaložil na výcvik, tréning i výchovu hrá a. 

V reakcii na rozsudok Bosman pristúpili Medzinárodná federácia futbalových asociácií (FIFA) a Únia 
európskych futbalových asociácií (UEFA) k zmene svojich prestupových pravidiel tak, aby v prípade 
hrá ov bez zmluvy, nebolo podmienkou ich prestupu z jedného klubu do druhého zaplatenie 
ur itej prestupovej iastky, ale h adali na alej spôsob, ako umožni  športovým klubom vyžadova  
od druhého športového klubu isté platby z titulu prestupu hrá a. V roku 2003 FIFA schválila 
Predpisy o statuse a prestupoch hrá ov10 ( alej len „Predpisy o prestupe“), ktoré nanovo 
upravovali spôsob prestupovania hrá ov futbalu medzi jednotlivými športovými klubmi. V zmysle 
l. 9 týchto Predpisov o prestupe sa pri prestupe hrá ov z klubu registrovaného v jednom 

národnom futbalovom zväze do klubu, ktorý je lenom iného národného futbalového zväzu 
vyžaduje vystavenie medzinárodného osved enia o prestupe (tzv. ITC karta), toto však musí by  
vydané zdarma a bez akýchko vek podmienok a asového obmedzenia. Na rozdiel od 
predchádzajúcej úpravy už teda nie je možné podmie ova  vystavenie ITC karty zaplatením 
prestupovej iastky, ak prestupujúci hrá  už nie je zmluvne viazaný s pôvodným klubom. 

Z dôvodov, aby kluby predsa len dostali nejaké finan né kompenzácie za to, že ich hrá  odišiel do 
iného klubu upravili spomenuté Predpisy o prestupe inštitúty náhrady za výcvik a mechanizmu 
solidarity. Náhrada za výcvik je v zmysle Prílohy . 4 Predpisov o prestupe platba, ktorú platí klub, 
u ktorého sa hrá  zaregistruje prvýkrát ako profesionálny futbalista, všetkým klubom, u ktorých bol 
tento hrá  predtým ako amatér registrovaný od svojho 12. roku veku pomerne pod a d žky 
obdobia, ktoré tam strávil, ako formu kompenzácie nákladov, ktoré tieto kluby vynaložili na 
výchovu, vzdelanie a výcvik takéhoto hrá a. Platba sa platí bez oh adu na to, i mal predtým hrá  
nejaký zmluvný vz ah s predchádzajúcimi klubmi alebo nie. Dôležité je, že bol v týchto kluboch 
registrovaný, trénoval s nimi, pripravoval sa s nimi a oni teda mali v súvislosti s jeho tréningom 
ur ité náklady. Taktiež pri každom alšom prestupe profesionálneho futbalistu nový klub je 
povinný zaplati  túto náhradu predchádzajúcemu klubu. De facto teda ide o podobný systém 
prestupových iastok, ako platil predtým, s tým, že teraz už je definovaný ú el týchto platieb iným 
spôsobom a aj výpo et tejto platby by mal vyplýva  z nejakých skuto ne vynaložených nákladov 
a nie z vo nej úvahy akejsi Zmierovacej komisie alebo iného orgánu príslušného riadiaceho 
športového zväzu. Pokia  však zaplatenie platieb nie je podmienkou pre to, aby hrá  mohol za a  
hra  za nový klub, nejde o obmedzenie slobody pohybu pracovných síl takej intenzity, ktoré by bolo 
neproporcionálne dosiahnutiu legitímneho cie u spo ívajúce v podpore klubov, ktoré sa venujú 
výchove a výcviku mladých talentovaných futbalistov. V zmysle l. 2 Prílohy . 4 Predpisov 
o prestupe sú tieto platby splatné až potom, o je hrá  riadne zaregistrovaný v novom klube a jeho 
prestup je teda zav šený.  

V zmysle l. 1 ods. 1 Predpisov o prestupe sa tieto vz ahujú na prestupy medzi klubmi, ktoré patria 
do rôznych zväzov. Pokia  ide o prestupy hrá ov medzi klubmi patriacimi do rovnakého zväzu, na 
tieto sa majú vz ahova  predpisy daného zväzu, ktoré by však mali zoh adni  princípy uvedené 
                                                            
10) Dostupné na: www.fifa.com. 
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v Predpisoch o prestupe, vrátane princípu, že k vypovedaniu športovej zmluvy môže dôjs  len zo 
športovo oprávneného dôvodu, i princípu, že v prípade vypovedania zmluvy bez oprávneného 
dôvodu dôjde k uloženiu športových sankcií tej zmluvnej strane, ktorá zaprí inila porušenie zmluvy, 
ktorým sa budeme venova  nižšie v texte.  

Slovenský futbalový zväz ( alej „SFZ“) si so závermi vyplývajúcimi z rozsudku Bosman ažkú hlavu 
nerobil. V zmysle l. 6 – 10. Prestupového poriadku pre hrá ov profesionálnych futbalistov11 
na alej platí, že oba kluby sa musia dohodnú  na prestupe futbalistu i na výške odplaty za prestup. 
Ak tak neurobia, ur í výšku prestupovej odplaty Zmierovacia komisia SFZ, pri om prestup sa schváli 
a hrá  môže nastúpi  za nový klub až potom, o došlo k zaplateniu odplaty za prestup, alebo sa 
kluby dohodli na splátkovom kalendári. Tento postoj zrejme vychádzal z názoru, že rozhodnutia 
ESD sa týkajú právnych vz ahov s medzinárodným prvkom, ktoré presahujú rámec jednotlivej 
lenskej krajiny EÚ, a preto sa nimi nie je potrebné zaobera  pri vnútroštátnych vz ahoch, teda, ak 

hrá  prestupuje z klubu do klubu, ktoré oba sídlia na území Slovenskej republiky. Pre 
medzinárodné prestupy Prestupový poriadok pre profesionálnych futbalistov odkazuje na Predpisy 
o prestupe (pokia  ide o výšku odplaty za prestup). 

Vo Francúzsku sa prejavila výraznejšia rezistencia vo i usporiadaniu vz ahov tak ako by mali 
vyplýva  z rozsudku Bosman. V tejto krajine totiž platila kolektívna zmluva (tzv. Charta), ktorá 
upravovala aj zamestnávanie futbalových hrá om a pre mladých hrá om vo veku od 16 do 22 rokov 
ukotvila povinnos  uzavrie  svoju prvú profesionálnu zmluvu s klubom, ktorý ho vychovával 
v mládežníckom veku. V prípade porušenia tohto záväzku by potom musel hrá  zaplati  svojmu 
pôvodnému klubu ur itú finan nú iastku ako náhradu škody. Uvedené pravidlo bolo napadnuté 
ako rozporné so Zmluvou o fungovaní Euróspkej únie (ZFEÚ) v konaní Olympique Lyonnais proti 
Olivier Bernard a Newcastle United FC12. Futbalový klub Olympique Lyonnais podal žalobu proti 
uvedeným žalovaným práve z dôvodu, že jeho mladý futbalista Olivier Bernard, ktorý sa pripravoval 
ako mladý hrá  vo veku medzi 16 až 22 rokov v družstve Lyonu na svoju alšiu kariéru a mal s ním 
uzavretú amatérsku zmluvu talentovaného hrá a, po skon ení tejto zmluvy odmietol uzavrie  svoju 
prvú profesionálnu zmluvu s Lyonským klubom, ale uzavrel ju s klubom Newcastle United FC. Tým 
pádom, aj v dôsledku zmien, ktoré nastali v nadväznosti na rozsudok Bosman, nemohol Lyon žiada  
od Newcastle odplatu za prestup a preto žiadal od hrá a náhradu škody, na základe uvedenej 
kolektívnej zmluvy platnej vo Francúzsku. 

Súd konštatoval, že systém, pod a ktorého je „talentovaný“ hrá  po ukon ení obdobia svojej 
výchovy povinný uzavrie  svoju prvú profesionálnu hrá sku zmluvu s klubom, ktorý ho vychoval, 
lebo inak mu hrozí, že bude musie  klubu zaplati  náhradu škody, môže odradi  tohto hrá a od 
výkonu svojho práva vo ného pohybu. Vzh adom na zna ný spolo enský význam športovej innosti 
a najmä futbalu v Únii treba síce cie  spo ívajúci v podpore náboru a výchovy mladých hrá ov uzna  
ako legitímny, ale systém však musí by  skuto ne spôsobilý dosiahnu  uvedený cie  a by  vo vz ahu 
k nemu primeraný, pri om sa musia vzia  do úvahy náklady vynaložené klubmi na výchovu tak 
budúcich profesionálnych hrá ov, ako aj hrá ov, ktorí sa profesionálnymi hrá mi nikdy nestanú. 
V alšom však súd dospel k tomu, že uvedený systém, ktorý sa uplat uje vo Francúzsku nie je 
v súlade so ZFEÚ, pretože zaväzuje hrá a (nie nový klub), aby zaplatil náhradu škody svojmu 
pôvodnému klubu za to, že porušil záväzok uzavrie  prvú profesionálnu zmluvu s týmto klubom, 
pri om výpo et tejto náhrady nezoh ad uje skuto né náklady, ktoré klub na výchovu a výcvik 

                                                            
11)http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Legislativa/Predpisy_SFZ/20120626_Prestupovy_poriadok_pre_profesional
nych_futbalistov.pdf 
12) rozsudok ESD vo veci . C-325/08 Olympique Lyonnais SASP v. Olivier Bernard, Newcastle United FC Ú. v. EÚ 2010/C 134/05 
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tohto hrá a vynaložil, a preto sa systém nejaví by  proporcionálny smerom k dosiahnutiu jeho inak 
legitímneho cie a. 

IV. UR OVANIE HODNOTY HRÁ OVÝCH SLUŽIEB MIMO PRESTUPOV 
V niektorých prípadoch bude potrebné ur i  hodnotu služieb hrá a inak ako pod a výšky 
prestupovej odplaty, a to z dôvodu, že pôjde o prípady, ke  sa nebude realizova  transfer hrá a na 
základe zmluvy medzi klubmi. 

V oblasti futbalu sa vytvorili pravidlá, ktoré umož ujú hrá om jednostranne ukon i  zmluvu 
s klubom a bez jeho súhlasu prestúpi  do iného klubu. Môžu tak však urobi  iba z oprávnených 
dôvodov. Vyplýva to z l. 14 spomínaných Predpisoch o transfere a statuse hrá ov prijatých FIFA 
v roku 2003. Následne môžu prestúpi  do iného klubu bez toho, aby nový klub za tento prestup 
musel plati  odplatu.  

Ak však hrá  ukon í zmluvu bez oprávneného dôvodu a následne prestúpi do iného klubu, bude 
musie  strpie  hrá  i jeho nový klub uplatnenie športových alebo finan ných sankcií.  

Najviac polemiky však spôsobujú finan né sankcie, ktoré majú postihnú  hrá a ukon ujúceho 
zmluvu i jeho nastávajúci klub, a ktoré majú v zmysle l. 17 spomenutých Predpisoch o prestupe 
spo íva  v platení náhrad pôvodnému klubu vypo ítanými ako náhrady za výcvik, avšak zarátajúc aj 
náklady na daného hrá a, ktoré mal predchádzajúci klub pri nadobudnutí práv na tohto hrá a 
(prestupové odplaty), ako aj odmenu platenú hrá ovi pod a jeho predchádzajúcej profesionálnej 
zmluvy (ktorú hrá  jednostranne ukon il), ako aj odmenu, ktorú mu klub ešte mal plati  
v budúcnosti. 

o presne tým mal tvorca predpisov na mysli a ako správne vypo ítava  tieto náhrady je sporné 
a prejavilo sa to aj v odlišnej judikatúre Športového arbitrážneho súdu (Court of Arbitration for 
Sport – CAS)13. Táto vyvinula dva základné prístupy k vypo ítavaniu tejto náhrady za ukon enie 
zmluvy bez oprávneného dôvodu, ktoré sa zvyknú ozna ova  pod a ozna enia rozhodnutí, 
v ktorých tieto prístupy CAS definoval ako „spôsob Webster“ a „spôsob Matuzalem“14. 

V prvom prípade15 škótsky futbalista Andrew Webster potom, o nadobudol dojem, že s jeho 
službami viac jeho zamestnávate  Hearts of Midlothian alej neráta a nemá dôveru v jeho služby, 
rozhodol sa jednostranne s ním skon i  svoju zmluvu, vychádzajúc, že má na to oprávnený dôvod 
spo ívajúci v podstate v strate vzájomnej dôvery a uzavrel zmluvu s anglickým klubom Wigan 
Athletic. Na základe podanej žaloby Komora FIFA pre riešenie sporov (FIFA Dispute Resolution 
Chamber) rozhodla, že na ukon enie zmluvy nebol daný oprávnený dôvod, a že hrá  je povinný 
spolo ne a nerozdielne s novým klubom Wiganom Athletic zaplati  Heartsu 625.000,- libier. Toto 
rozhodnutie napokon CAS zmenil tak, že žalovaní, teda pán Webster a Wigan Athletic sú povinní 
zaplati  spolo ne a nerozdielne žalobcovi Hearts of Midlothian 150.000,- libier. Pod a názoru CAS 
prezentovaného v tomto konaní, bývalý klub si nemôže uplat ova  vo i hrá ovi a novému klubu 
náklady, ktoré vynaložil na výchovu a výcvik hrá a, pretože na to existuje osobitný nárok pod a 
l. 20 Predpisov o prestupe, ktorý sa uplat uje na základe iných predpokladov. Nemôže si v rámci 

                                                            
13) Športový arbitrážny súd je v podstate medzinárodný rozhodcovský súd, teda inštitúcia oprávnená rieši  niektoré 
súkromnoprávne spory v rozhodcovskom konaní, ktoré je na základe prejavu vôle ú astníkov sporu alternatívou k súdnemu 
riešeniu sporov. Zameriava sa pritom na riešenie sporov v oblasti športu. K tomu pozri: HAMERNÍK, P.: Sportovní právo 
s mezinárodním prvkem, Praha: Auditorium, 2007, ISBN: 978-80-903786-1-2, s. 121 a nasl.  
14) KLEINER, J.: Breach of an Employment Contract by a Professional Player. UEFA KISS Legal workshop. Madrid, 16.02.2012, 
dostupné na https://uefa.fame.uefa.com/KissVideos/Uploaded_files/legal/GLEle48/pointeur_droite.swf 
15) Išlo o rozhodnutie CAS v spojených veciach . 2007/A/1298-1300 zo d a 30.01.2008 
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náhrady pod a l. 17 nárokova  ani zaplatenie „trhovej ceny hrá a“ (ktorú si Hearts uplat oval na 
úrovni 4 miliónov libier) ako ušlý zisk, pretože nemožno jednozna ne tvrdi , že zlepšenie hrá ových 
schopností a nárast jeho prestupovej ceny je výhradne dôsledkom starostlivosti klubu v rámci jeho 
výchovy a výcviku, a nie je to zásluhou samotného hrá a. 

Pod a názoru CAS je adekvátnou náhradou, ktorá patrí predchádzajúcemu klubu tzv. zostávajúca 
hodnota kontraktu, ktorý hrá  jednostranne ukon il bez oprávneného dôvodu. Táto hodnota 
predstavuje sumu odmien, ktoré by bol pôvodný klub vyplatil hrá ovi do konca doby platnosti jeho 
pracovnej zmluvy, ak by nedošlo k jej jednostrannému ukon eniu. Táto hodnota pod a súdu 
najlepšie vystihuje hodnotu hrá ových služieb, o ktorú klub prichádza.  

O nie o neskôr v rozhodnutí vo veci brazílskeho futbalistu Matuzalema16 zaujal CAS odlišné 
stanovisko. Matuzalem bol hrá om ukrajinského klubu Šach or Doneck, ktorý v júli roku 2007 
oznámil klubu, že jednostranne kon í svoju zmluvu, aby uzavrel zmluvu s novým klubom Realom 
Zaragoza. V konaní pred DRC FIFA napokon tento orgán pre riešenie sporov zaviazal hrá a 
Matuzalema a Real Zaragoza zaplati  spolo ne a nerozdielne 6.800.000,- eur Šach oru Doneck. 
Ukrajinský klub sa proti tomuto rozhodnutiu odvolal na CAS, požadoval ove a vä šiu kompenzáciu 
poukazujúc na to, že v zmluve s hrá om bolo dojednanie, že hrá  bude môc  odís  z klubu po as 
trvania zmluvy, ak za jeho služby ponúkne iný klub Šach oru aspo  25.000.000,- eur, ako aj 
poukazujúc na to, že v tom ase predložil konkrétnu ponuku na prestup tohto futbalistu taliansky 
klub US Palermo, ktorý bol ochotný zaplati  prestupovú odplatu 7.000.000,- eur. Taktiež 
poukazovali na to, že hrá  opustil klub v ase, ke  sa za ínala príprava na novú sezónu Ligy 
majstrov, pri om Matuzalem hral na poste stredného záložníka, ktorý bol k ú ový pre celú 
organizáciu hry mužstva, mala cez neho ís  každá úto ná akcia klubu, a po jeho odchode musel klub 
urgentne h ada  rovnocennú náhradu na tento strategický herný post a musel angažova  hrá a 
Castilla za prestupovú iastku 20.000.000,- eur. 

Zaujímavos ou je aj to, že Matuzalem v tomto konaní poukazoval na oprávnenos  dôvodu, pre 
ktorý jednostranne ukon il zmluvu, a ktorý spo íval v potrebe zachráni  svoje manželstvo, ke že 
jeho manželka odmietala na alej ži  v Donecku. 

V konaní pred CAS napokon došlo k navýšeniu sumy, ktorú boli spolo ne a nerozdielne povinní 
zaplati  Matuzalem a Real Zaragoza až na sumu 11.858.934,- eur. V tomto konaní CAS vychádzal 
z toho, že náhrada, ktorá sa má plati  pod a l. 17 Predpisov o prestupe predstavuje náhradu 
škody, ktorá vznikne klubu, ak s ním profesionálny futbalista ukon í zmluvu bez oprávneného 
dôvodu. Vzniknutá škoda môže spo íva  v skuto nej škode alebo ušlom zisku. 

Skuto ná škoda spo íva najmä v hodnote, o ktorú prichádza klub, z ktorého odíde hrá  pred 
uplynutím dojednaného obdobia trvania zmluvy. Klub prichádza o možnos  využíva  služby tohto 
hrá a pre svoje ú ely. Hodnotu, o ktorú prichádza, teda predstavuje najmä hodnota služieb tohto 
hrá a. Túto hodnotu možno posúdi  ako výšku odmeny, ktorú za svoje služby hrá  dosiahne 
u nového klubu za obdobie, ktoré by mu ostávalo do riadneho ukon enia zmluvy s pôvodným 
klubom. Teda hodnota, o ktorú klub prichádza, predstavuje odmena, ktorú hrá  za svoje služby 
dosiahne v novom klube za obdobie, za ktoré by ešte mal osta  pod a pôvodnej zmluvy pôsobi  
v pôvodnom klube. Pre správne ur enie hodnoty služieb hrá a by v tomto prípade bolo potrebné 
uvažova  aj o jeho prestupovej sume, vydelenej po tom rokov, na ktoré uzavrel novú zmluvu. 
Hodnotu služieb hrá a by teda predstavoval sú et jeho ro nej odmeny v novom klube 
a prestupovej iastky na transferovom trhu, ktorú by za  klub dostal, pripadajúcej na jeden rok 

                                                            
16) Rozhodnutie CAS 2008/A/1519-1520 zo d a 19.05.2009 
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trvania novej zmluvy, to všetko vynásobené po tom rokov, ktoré ostávali do ukon enia kontraktu 
v predchádzajúcom klube.  

Na rozdiel od prípadu Webster teda CAS neposudzoval ako hodnotu služieb hrá a výšku odmeny, 
ktorú by bol pôvodný klub ešte povinný vyplati  hrá ovi do konca trvania jeho zmluvy. Táto 
hodnota predstavuje aj pod a nášho názoru skôr jeho ušetrené náklady.  

alej CAS odlišne posúdil potrebu zahrnú  do náhrady škody prestupovú cenu hrá a, teda výšku 
odplaty, ktorú by mohol pôvodný klub dosiahnu , ak by hrá  riadne prestupoval do nového klubu. 
V prípade Webster CAS odmietol zah a  do náhrady škody aj potenciálnu prestupovú, ktorú hrá  
mohol ut ži  za prestup futbalistu, ale v prípade Matuzalem s ou rátal, ako s ušlým ziskom, ktorý 
je legitímnou zložkou náhrady škody. Ak by však pôvodnému klubu mala by  priznaná výška 
náhrady v podobe ušlého zisku, nemožno mu zárove  prizna  náhradu vo forme skuto nej škody, 
lebo by mu v podstate dvakrát bola priznaná náhrada služieb hrá a, o ktoré prichádza, hoci 
rozdielnym spôsobom. 

Skuto nú škodu pod a rozhodnutia CAS vo veci Matuzalem predstavovali aj náklady na 
nadobudnutie práv na Matuzalema, konkrétne suma, ktorú Šach or Doneck, zaplatil pri angažovaní 
tohto hrá a od jeho predchádzajúceho klubu Brescia Calcio, avšak po odrátaní amortizácie. CAS 
v tomto prípade prestupovú iastku, ktorú zaplatil Šach or Doneck, CAS rozdelil na pä  astí, ke že 
Šach or nadobudol práva na Matuzalema na 5 rokov, a priznal Šach oru dvojnásobok tejto sumy, 
ke že Matuzalem mal hra  v Donecku ešte 2 roky. Toto je alší rozdiel oproti Webstrovmu prípadu. 

Okrem toho CAS uvažoval poja  do tejto náhrady aj náklady na angažovanie nového futbalistu, 
ktorý by mal by  náhradou za toho hrá a, ktorý ukon il zmluvu, avšak tieto náklady by CAS priznal, 
len ak by bolo preukázané, že ide skuto ne o uzavretie novej zmluvy s novým hrá om len preto, 
aby nahradil odchodivšieho hrá a, o okrem iného predpokladá, že by mal hráva  na rovnakom 
poste ako jeho predchodca s rovnakými hernými úlohami. 

Pod a nášho názoru je relevantnejší a v zmysle l. 17 Predpisov o prestupe správnejší prístup, ktorý 
CAS zvolil v prípade Matuzalem. Ak hrá  bez oprávneného dôvodu ukon í zmluvu s klubom a opustí 
ho, klubu vznikne ur itá škoda. Súhlasíme s tým, že klub by mohol alternatívne požadova  náhradu 
škody vo forme skuto nej škody, ktorú by mala predstavova  trhová hodnota hrá ových služieb, 
alebo vo forme ušlého zisku, ktorú by mala predstavova  transferová suma, ktorú by klub mohol 
získa , ak by sa rozhodol súhlasi  s jeho prestupom do iného klubu a takýmto spôsobom spe aži  
hodnotu jeho služieb. Nemôže však zárove  žiada  skuto nú škodu aj ušlý zisk, pretože ak by hrá  
v klube zostal, nemohol by klub tak i tak využíva  jeho služby a zárove  aj ut ži  jeho prestupovú 
cenu. 

Pokia  ide o skuto nú škodu, jednak môže spo íva  v trhovej hodnote služieb hrá a, odvíjajúcej sa 
napr. od výšky odmeny (platu), ktorý dostáva v novom klube, pri om túto výšku by bolo potrebné 
zoh adni  za obdobie, po ktoré mu ešte mala trva  zmluva s pôvodným klubom. Od tejto hodnoty 
by však bolo potrebné odráta  odmenu, ktorú by bol pôvodný klub platil hrá ovi do konca jeho 
kontraktu, ke že ide o ušetrené náklady. Zárove  by však pri výpo te skuto nej škody bolo možné 
bra  do úvahy náklady, ktoré vynaložil pôvodný klub za ú elom angažovania tohto hrá a 
(transferová suma, ktorú za ho zaplatil), prípadne, za istých okolností aj náklady na nadobudnutie 
náhradného hrá a. 

Pokia  by klub žiadal ako náhradu škody ušlý zisk predstavujúci potenciálnu transferovú sumu za 
prípadný prestup hrá a, nemohol by žiada  zárove  náhradu vo forme výšky odmeny, ktorú hrá  
dostáva od nového klubu, ke že v prípade prestupu by aj tak hrá ove služby nevyužíval, ani 
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náhradu nákladov vynaložených na angažovanie náhradného hrá a, lebo ak by súhlasil 
s prestupom hrá a, tak i tak by pristúpil k angažovaniu nového hrá a, pri om na nadobudnutie 
práva využíva  jeho služby by zrejme použil prostriedky ut žené za prestup predchádzajúceho 
hrá a.  

Tieto závery boli pod a nášho názoru potvrdené aj v neskoršom rozhodnutí CAS vo veci de 
Sanctis,17 v ktorej išlo o ur enie náhrady, ktorú by mali spolo ne a nerozdielne uhradi  hrá  
Morgan de Sanctis a FC Sevilla talianskemu futbalovému klubu Udinese Calcio z dôvodu 
neodôvodneného ukon enia profesionálnej zmluvy zo strany hrá a. V tomto rozhodnutí CAS 
potvrdil, že ako hodnotu služieb hrá a, ktoré klub stráca je potrebné posudzova  výšku odmeny, 
ktorú hrá  dostáva pod a zmluvy s novým klubom, pripadajúcu na také dlhé obdobie, po as 
ktorého by mal by  ešte hrá om predchádzajúceho klubu. 

alej CAS v tomto rozhodnutí potvrdil, že ako skuto nú škodu je potrebné považova  aj náklady, 
ktoré klub musel vynaloži  na zabezpe enie náhradného hrá a. V tomto prípade bola náhrada 
týchto nákladov o to dôvodnejšia, že išlo o brankára, o je vo futbalovom tíme špecifický post, 
ke že brankár je v zostave futbalového mužstva iba jeden a nemôže ho nahradi  hrá  hrajúci na 
inom poste, ako je to v iných prípadoch. Ke že išlo o brankára, ktorý mal vek 30 rokov, bol teda 
z h adiska športovej výkonnosti v ideálnom veku a mal dostatok skúseností, CAS akceptoval 
dokonca náklady na zaobstaranie služieb až dvoch alších brankárov. Udinese totiž stiahlo spä  
z hos ovania z FC Rimini mladého neskúseného brankára, ktorý nikdy predtým nechytal v najvyššej 
talianskej sú aži a doplnilo ho skúseným 37-ro ným brankárom, ktorého získali bez povinnosti 
plati  odstupné, a ktorý mohol zastúpi  de Sanctisa ihne , a hráva  kým mladý brankár nadobudne 
aj pod vplyvom staršieho skúseného brankára dostatok skúseností a schopností. Do výšky 
skuto nej škody boli zahrnuté: platba 250.000,- eur, ktorú muselo Udinese zaplati  Rimini za 
pred asné ukon enie hos ovania mladého brankára, ako aj náklady na odmenu staršieho brankára. 
Okrem toho zahrnul do kompenzácie pre Udinese CAS aj sumu 1.200.000,- eur, ktorú by Udinese 
dostal od Rimini ako prestupovú iastku za mladého brankára po ukon ení jeho hos ovania, ke že 
Rimini malo záujem o následné plné nadobudnutie práv k tomuto brankárovi na základe prestupu. 

Od takto vymedzenej náhrady CAS odpo ítal výšku odmeny, ktorú by bolo Udinese povinné plati  
de Sanctisovi až do konca platnosti pôvodnej zmluvy, ke že túto odmenu považoval za ušetrené 
náklady. 

Zaujímavos ou rozhodnutia vo veci de Sanctis bola aj skuto nos , že Udinese okrem vyššie 
uvedených nárokov priznal Udinese aj osobitnú náhradu vo výške 6 mesa nej odmeny za služby de 
Sanctisa pod a novej zmluvy so Sevillou ako náhradu patriacu zo špecifických športových dôvodov, 
ktoré boli v tomto prípade dané. Špecifickos  športu sa pri stanovovaní výšky náhrady má bra  na 
zrete  aj v zmysle spomínaného l. 17 Predpisov o prestupe. Okrem toho sa CAS oprel aj o § 42 
ods. 2 švaj iarskeho obliga ného zákona, v zmysle ktorého, ak nie je možné dostato ne presne 
ur i  na základe vykonaných dôkazov, môže jej výšku ustáli  na základe úvahy súd18. Špecifické 
športové okolnosti pod a CAS spo ívali v tom, že de Sanctis nastupoval na citlivom poste brankára, 
na ktorom sa nezvyknú asto meni  hrá i, tento post je pre celkový úspech mužstva osobitne 
dôležitý, pri om po as pôsobenia de Sanctisa dosiahol klub významné úspechy, na ktorých sa tento 
hrá  podie al výraznou mierou, diváci i sponzori sa s ním identifikovali ako s jedným so symbolov 
klubu, preto možno poveda , že jeho odchod z klubu spôsobil aj vznik ur itej nemajetkovej ujmy. 

                                                            
17) rozsudok CAS v spojených konaniach 2010/A/2145 Sevilla FC SAD vs. Udinese Calcio S.p.A., 2010/A/2146 Morgan de Sanctis 
vs. Udinese Calcio S.p.A., 2010/A/2147 Udinese Calcio S.p.A. vs. Morgan de Sanctis & Sevilla FC SAD zo d a 28.02.2011 
18) Bod 102. rozhodnutia vo veci De Sanctis 
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Naopak CAS nepriznal Udinese požadovanú náhradu vo forme ušlého zisku spo ívajúceho 
v prípadne transferovej sume za prestup tohto hrá a, vychádzajúc z už spomínaného princípu 
alternácie medzi ušlým ziskom v podobe transferovej sumy a skuto nej škody v podobe hodnoty 
hrá ových služieb, pri om pod a CAS Udinese nepredložilo presved ivé dôkazy o tom, akú 
prestupovú sumu by mohli získa  za tohto hrá a v ase, ke  jednostranne ukon il svoju zmluvu. 
Neprihliadali ani na skuto nos , že následne o dva roky prestúpil z FC Sevilla do SSC Neapol za 1,5 
milióna eur, pretože šport je nato ko špecifický, že prestupová suma, ktorá bola platená 
s odstupom dvoch rokov nemusí nijako korešpondova  s prestupovou sumou, ktorú by bolo možné 
získa  za tohto hrá a v období ukon enia pôvodného kontraktu. V športe sa môže výkonnos  
a športová forma konkrétneho športovca za obdobie dvoch rokov výrazne zmeni . 

Na prezentovaných príkladoch možno vidie , že ur enie hodnoty, ktorú pre klub predstavuje hrá , 
resp. právo na využívanie jeho služieb, jeho schopností, zru ností a skúseností je astokrát ve mi 
obtiažne a javí sa ako pravdepodobné, že v budúcich prípadoch dospejú orgány aplikujúce právo aj 
k alším kritériám alebo postupom na ustálenie tejto hodnoty. 

ZÁVER 
V sú asnosti už neexistujú pochybnosti o tom, že právo športového klubu na výkony resp. služby 
jednotlivých hrá ov má svoju ekonomickú hodnotu. Doposia  sa však neustálili konkrétne pravidlá, 
ktoré by ustanovovali, akým spôsobom je potrebné túto hodnotu ur i . 

V predloženom príspevku sme poukázali na niektoré spôsoby, ktoré sa jednak vyvinuli v teórii, 
a vychádzajú z niektorých objektívnych kritérií, založených na merate ných veli inách športového 
výkonu hrá a. 

Iné spôsoby vyplynuli z judikatúry a vychádzajú skôr zo subjektívnych kritérií, vyplývajúcich zo 
zmluvných dojednaní medzi športovým klubom a športovcom alebo medzi športovými klubmi 
navzájom. Berú do úvahy výšku odplaty, ktorú si klub hrá  dojednal s klubom ako aj výšku odplaty, 
ktorú klub vynaložil na získanie hrá a alebo odplaty, ktorú dostal alebo mohol dosta  za jeho 
prestup do iného klubu. 

Pod a nášho názoru je možné za použitia týchto postupov dospie  nielen k záveru o hodnote 
služieb hrá a, ale aj o ur ení ur itých aktív športového klubu. Zistenie tejto hodnoty má význam 
nielen pri posudzovaní výšky transferovej odplaty alebo náhrady pre športový klub, v prípade 
odchodu hrá a do iného klubu, ale aj z dôvodu posudzovania hodnoty majetku klubu v prípade 
konkurzu, i v prípade fúzie športových klubov, prevode sú ažnej licencie alebo pri predaji podniku. 
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ABSTRAKT: 
Príspevok porovnáva zahrani nú právnu úpravu statusu hrá ov a zmluvných vz ahov medzi hrá mi 
a športovými klubmi so sú asnou právnou úpravou týchto zmluvných vz ahov na Slovensku. Po priblížení 
minulých navrhovaných legislatívnych úprav autor predstavuje vlastné návrhy de lege ferenda.  

ABSTRACT/SUMMARY:  
The contribution compares foreign legislation on status of players and their contractual relationships with 
sports clubs with the current legislation on this type of contractual relations in Slovakia. After comparing recent 
proposed legislative regulations the author presents his own proposals de lege ferenda.  
 

ÚVOD 
V Slovenskej republike ( alej len „SR“) je bežnou praxou využívanie tzv. nepomenovaných 
kontraktov pod a Ob ianskeho zákonníka, príp. Obchodného zákonníka na úpravu zmluvných 
vz ahov medzi hrá mi a klubmi, namiesto podriadenia tohto vz ahu pod ustanovenia Zákonníka 
práce o pracovnej zmluve. Potvrdzuje to aj súdna prax. V rámci pripravovanej novej komplexnej 
právnej úpravy športu v SR sa opätovne ponúka možnos  zasiahnu  aj do tejto oblasti a navrhnú  
nové riešenie, súladné s európskym právom a obdobnou právnou úpravou v zahrani í, najmä 
v lenských štátoch EÚ.  

 1. PRÁVNE POSTAVENIE ŠPORTOVCOV V SR 
Právne postavenie profesionálnych športovcov nie je v slovenskom právnom poriadku jednozna ne 
upravené bez oh adu na typ športu – kolektívny alebo individuálny. Do úvahy prichádza možnos , 
že športovci sú z právneho h adiska: 
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1. zamestnancami (v prípade kolektívnych aj individuálnych športov), alebo 
2. samostatne zárobkovo innými osobami (tiež v prípade kolektívnych aj individuálnych 

športov), a to konkrétne v praxi najmä zmluvnými partnermi športových organizácií ako 
obchodných spolo ností.  

V sú asnosti bez oh adu na povahu športu ako kolektívneho alebo individuálneho jednozna ne 
prevažuje status športovcov ako samostatne zárobkovo inných osôb ( alej len „SZ O“). 
Výnimo ným je pracovný pomer športovcov v Národnom športovom centre, služobný pomer vo 
Vojenskom športovom centre Dukla Banská Bystrica a v Stredisku štátnej športovej 
reprezentácie Ministerstva vnútra SR. 

Slovenský Zákonník práce (zákon . 311/2001 Z.z., alej len „ZP“) pritom obsahuje už od roku 2007 
(od novely . 348/2007 Z.z.) vo svojom prvom paragrafe výpo et príznakov závislej práce, ktorá je 
základným predpokladom a podmienkou pracovného pomeru. Závislá práca sa totiž môže zásadne 
vykonáva  iba v rámci pracovného pomeru a iba výnimo ne v inom právnom vz ahu, upravenom 
osobitnými právnymi predpismi (napr. v prípade štátnozamestnaneckého pomeru).1 

Pod a § 1 ods. 2 a 3 ZP:  
(2) Závislá práca je práca vykonávaná vo vz ahu nadriadenosti zamestnávate a a podriadenosti 
zamestnanca, osobne zamestnancom pre zamestnávate a, pod a pokynov zamestnávate a, 
v jeho mene, v pracovnom ase ur enom zamestnávate om, za mzdu alebo odmenu. 
(3) Závislá práca môže by  vykonávaná výlu ne v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom 
vz ahu alebo výnimo ne za podmienok ustanovených v tomto zákone aj v inom pracovnoprávnom 
vz ahu. Závislá práca nemôže by  vykonávaná v zmluvnom ob ianskoprávnom vz ahu alebo 
v zmluvnom obchodnoprávnom vz ahu pod a osobitných predpisov. 

Napriek tomu, že máme za nepochybné, že minimálne v prípade profesionálnych (a zrejme aj tzv. 
„neamatérskych“) hrá ov v kolektívnych športoch dochádza k výkonu závislej práce – 
v podriadenosti, pod a pokynov zamestnávate a a za odmenu – v sú asnosti sa v drvivej vä šine 
prípadov závislá práca športovcov na Slovensku spravuje inominátnymi hrá skymi zmluvami pod a 
Ob ianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka.2 To je pod a nás právne neudržate né 
minimálne od ú innosti novely z roku 2007, ktorá zaviedla do ZP koncept závislej práce (hoci už aj 
predtým, ke  v ZP nebola upravená definícia závislej práce, závislá práca bola definovaná teóriou 
pracovného práva). Úprava závislej práce sa ešte spresnila od poslednej novely ZP, ú innej od 1. 
januára 2013, pod a ktorej sa výslovne zakazuje výkon závislej práce v ob ianskoprávnom alebo 
obchodnoprávnom vz ahu. 

Prax využívania inominátnych kontraktov pod a ob ianskeho zákonníka alebo obchodného 
zákonníka3 treba preto jednozna ne odmietnu , a to tiež s poukázaním na § 3 ods. 2 ZP: 
„Pracovnoprávne vz ahy zamestnancov v doprave, lenov posádok lodí plávajúcich pod štátnou 

                                                            
1) Pozri tiež BARANCOVÁ, Helena: K vymedzeniu pojmu pracovného pomeru. Pracovný pomer alebo obchodnoprávny vz ah? 
In: Právny obzor, 87, 2004, . 1, s. 28-44. 
2) KRIŽAN, Ladislav: Mal by ma  profesionálny futbalista na Slovensku postavenie zamestnanca? In: Bulletin slovenskej 
advokácie, XV, 2009, s. 28-34; KRIŽAN, Ladislav: Právne postavenie profesionálnych futbalistov pôsobiacich vo vybraných 
krajinách EÚ z h adiska ich vnútroštátnej legislatívy. In: Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae, ro . 4, 2010, . 1, s. 
61-78; DOLOBÁ , Marcel: Pracovné vz ahy v športe. In: Otázky sportovního práva. Plze : Aleš en k, 2008; DOLOBÁ , Marcel: 
Právne postavenie športovcov. In: Justi ná revue, 2010, . 6-7, s. 796-801. 
3) Pozri napr.: obfzkn.wbl.sk/dokumenty/hracska_zmluva.doc (navštívené d a 20. apríla 2013),  
http://www.epi.sk/Main/Download.aspx?fn=EDL%5CVzoryzmluvapravnychpodani%5Cslovenske%5CObcianskepravo_%5E%5CO
bcianskepravo_%5E%5B%5D_12.doc (navštívené d a 20. 4. 2013). 
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vlajkou Slovenskej republiky, zamestnancov súkromných bezpe nostných služieb a profesionálnych 
športovcov sa spravujú týmto zákonom, ak osobitný predpis neustanovuje inak.“4 V sú asnosti 
žiadny predpis neustanovuje inak, pretože ani zákon . 300/2008 Z.z. o organizácii a podpore 
športu vôbec pomer športovcov (profesionálnych ani neprofesionálnych) ku klubom neupravuje. 

Rozlíšenie závislej a nezávislej (samostatnej) práce má pritom význam obzvláš  v otázkach 
sociálneho zabezpe enia, vzh adom na odlišný princíp ur enia výpo tového základu, ako aj na 
otázku povinnosti poistenia (jednotlivých druhov poistení). Rozdiel sa prejavuje aj v oblasti 
zodpovednostných vz ahov – zodpovednos  zamestnanca za škodu vo vz ahu k zamestnávate ovi 
je totiž limitovaná. Navyše, SZ O nie sú pokryté kolektívnymi zmluvami a nemajú nárok ani na 
osobitné výhody, ktoré svojim zamestnancom poskytuje zamestnávate . Pritom môže ís  o osoby 
pracujúce na tom istom pracovisku a dokonca vykonávajúce aj obdobnú, prípadne totožnú prácu. 

Podobný problém predstavuje kvalifikácia statusu spolo níkov spolo nosti s ru ením obmedzeným, 
resp. lenov riadiacich orgánov spolo ností, ktorí zárove  môžu (ale nemusia) vykonáva  závislú 
innos  pre spolo nos . Za obdobný problém sa považuje v zahrani nej literatúre postavenie 

lekárov v nemocniciach, alebo advokátov pôsobiacich ako zamestnanci napr. v nadnárodných 
právnických firmách. Prozaickejším je príklad stavebníctva využívajúceho služby SZ O na 
vykonávanie iastkových úloh na stavenisku. V týchto prípadoch má vykonávaná práca zvä ša 
charakter závislej práce, o by malo znamena  rozšírenie pracovnoprávnej úpravy a ochrany aj na 
tieto vz ahy.5 V takýchto situáciách sa v prípade súdneho sporu o podstate právneho postavenia 
dotknutej osoby (statusu SZ O alebo zamestnanca) vyžaduje osobitné preskúmanie každého 
jednotlivého prípadu.6 

Na to sa však v prípade slovenských hrá ov nemôžeme spolieha . Slovenská súdna prax totiž 
v sú asnosti nevyvíja žiadnu aktivitu na súdne napravenie rozporu statusu športovcov s platným 
právnym stavom.7 Súdy bežne akceptujú hrá ske zmluvy pod a Ob ianskeho zákonníka alebo 
Obchodného zákonníka, a ani v prípadoch, v ktorých vystupujú športovci v kolektívnych športoch 
akými sú futbal alebo hokej, súdy nespochyb ujú ob ianskoprávnu alebo obchodnoprávnu povahu 
vz ahov vytvorených na základe inominátnej hrá skej zmluvy.8 Zvy ajne sa pritom základ právneho 
vz ahu medzi zú astnenými subjektmi vôbec bližšie neskúma, iba sa konštatuje, že šlo o osobu 
samostatne zárobkovo innú.9 Fiktívne postavenie týchto športovcov ako SZ O teda zrejme celej 
spolo nosti, právnickej obci ani zú astneným stranám neprekáža.10 

                                                            
4) Hovorí sa paušálne o “profesionálnych športovcoch”, o by mohlo vies  k aplikácii ZP na individuálne aj kolektívne športy. Iný 
možný výklad je ten, že ZP upravuje iba vz ahy závislej práce, o by boli zvä ša prípady kolektívnych športov, resp. bolo by 
nutné posudzova  aplikovate nos  ZP vždy ad hoc, ad casum. 
5) ADLER, Stephen, J.: Expanding the Scope of Employment law. In: Labour Law, Human Rights and Social Justice. Ed. Roger 
Blanpain. Haag: Kluwer Law International, 2001. Pojednáva o snahe rozšíri  niektoré aspekty pracovného práva a jeho ochrany 
aj na polozamestnancov, a dokonca aj do obchodného práva. Tamže, s. 49-50. 
6) ENGELS, Chris: Subordinate Employees or Self-Employed Workers? In: Comparative Labour Law and Industrial Relations in 
Industrialized Market Economies. Ed. Roger Blanpain. Den Haag: Wolters Kluwer, 2007, s. 331. 
7) Slovenskú súdnu prax uvádzame nižšie. eské súdy riešili prípad tzv. zmluvy o spolupráci pri výkone športovej innosti, ktorá 
tiež vykazuje podstatné znaky závislej práce. Súdy ju však považovali za inominátnu zmluvu pod a Ob ianskeho zákonníka. Pozri 
Rozsudek Nejvyššího soudu eské republiky sp.zn. 33 Odo 848/2006, ze dne 30.4.2008. Dostupné na internete: 
http://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/nepojmenovane-smlouvy-55185.html (navštívené d a 20. 4. 2013). 
8) Sp. zn. 14C/8/2004, resp. 8Co/156/2005 Okresného súdu Nitra, i 9C/143/2005 – Okresný súd Liptovský Mikuláš. 
9) Sp. zn. 5Cb/136/2006 – Okresný súd v Dunajskej Strede, i 8C/87/2002 – Okresný súd v Žiline. 
10) K zriedkavému opa nému stanovisku pozri http://hokej.idnes.cz/hokejiste-se-bouri-proc-se-hadaji-s-kluby-a-chteji-obnovit-
odbory-pxk-/hokej.asp?c=A090923_213412_hokej_par (navštívené d a 20. 4. 2013). 
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Kluby aj samotní hrá i teda za terajšej situácie úmyselne a bez následkov obchádzajú ustanovenia 
ZP, o však na druhej strane možno pochopi  s poukázaním na rigidný, dominantne kogentný 
charakter pracovného práva v SR. Opakované uzatváranie pracovných zmlúv na dobu ur itú, ako aj 
dlhotrvajúcich zmlúv na dobu ur itú, je totiž obmedzené národným aj európskym pracovným 
právom. Takýto pracovný pomer sa zvy ajne pripúš a iba na dva roky, v športe sú však bežnými aj 
pä ro né kontrakty. Neprichádza teda do úvahy jednoduchá aplikácia ZP. Pracovné právo má tiež 
osobitnú úpravu skon enia pracovného pomeru, ktorá športovým vz ahom nevyhovuje – klubom 
ani hrá om nevyhovuje potenciálna možnos  ukon enia zmluvného vz ahu po as sezóny. alšími 
problematickými sú napr. ustanovenia o skúšobnej dobe, práci cez víkendy, a pod. Slovenské 
pracovné právo navyše neumož uje využívanie inštitútu pokút, a nepripúš a ani rozhodcovské 
riešenie pracovnoprávnych sporov. 

Postavenie profesionálnych (a prípadne aj neamatérskych) športovcov v kolektívnych športoch ako 
SZ O je však napriek tomu pod a nášho názoru v tomto svetle neodpustite nou chybou,11 ktorá by 
sa dala a mala odstráni  osobitnou právnou úpravou ich postavenia, o bolo zámerom 
predkladate ov starších návrhov zákona o športe, ale aj návrhu sú asného zákona o športe 
(o organizácii a podpore športu . 300/2008 Z.z.). 

2. PRÁVNE POSTAVENIE ŠPORTOVCOV V ZAHRANI Í 
V západnej Európe bola situácia pred nieko kými desa ro iami rovnaká ako v sú asnosti v SR. 
Pôvodne sa totiž tvrdilo, že šport je umenie a nie závislá práca, alebo aspo , že existuje problém, i 
zaradi  športovcov medzi úradníkov alebo manuálne pracujúcich zamestnancov.12 Bol to až Roger 
Blanpain, kto ako prvý v Belgicku navrhol, aby sa športovci (hrá i) považovali za zamestnancov. 
Tento cie  sledovalo nieko ko legislatívnych návrhov.13 Bourgion tvrdí, že už zákon z roku 1968 
predstavoval právny základ postavenia profesionálneho športovca v Belgicku, ale až v roku 1978 
bol prijatý zákon o profesionálnej športovej zmluve.14 

Vo Francúzsku, pod a Moulyho, bola existencia pracovného pomeru medzi športovcom 
a zamestnávate om (klubom) potvrdená už dávno predtým, v roku 1960, vo veci Rostollan. Cour de 
cassation následne rozšíril uplat ovanie pracovného práva na všetkých športovcov, aj ke  
judikatúra nebola jednozna ná, i sa má pracovné právo vz ahova  aj na neamatérov poberajúcich 
v podstate iba náhradu vlastných výdavkov spojených so športovou innos ou. 

V sú asnosti je však už mnoho alších krajín o krok alej a ich právne poriadky poznajú špeciálnu 
úpravu športových pracovných pomerov namiesto aplikácie všeobecného pracovného pomeru.15 
Príkladom môžu by  Španielsko a Portugalsko, kde bol zavedený inštitút „športová pracovná 
zmluva“, ktorá je definovaná tak, že sa ou športovec zaväzuje na plnenie športových aktivít pre 
individuálnu alebo kolektívnu osobu za odmenu, prostredníctvom ú asti na športových aktivitách 

                                                            
11) Slovenská republika je jedným z mála štátov, ktoré považujú športovcov v kolektívnych športoch za SZ O. Pozri Promoting 
the Social Dialogue in European Professional Football (Candidate EU Member States). T.M.C. ASSER Instituut, 2004, s. 129-130. 
Dostupné na internete:  
http://www.asser.nl/sportslaw-webroot/cms/documents/cms_sports_49_1_Social%20Dialogue%20ed.pdf (navštívené d a 20. 
4. 2013). 
12) GERMAINE, Jean-Claude: Le sportifs et le droit. Liége: Faculté de droit de Liége, 1975, s. 107-109, 116. 
13) Tamže, s. 152 a nasl. 
14) BOURGIONS, Patrick: Le statut juridique des sportifs rémunérés, s. 10-11. 
15) MOULY, Jean: Sur le recours au contrat de travail à durée déterminée dans le sport professionnel: Le droit commun du 
travail a-t-il encore un avenir dans le domaine du sport?, s. 508. 
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pod doh adom tejto osoby.16 Inštitút športovej pracovnej zmluvy je tiež známy v iných – aj 
mimoeurópskych krajinách, napríklad v Brazílii.17 Osobitne sa tiež rozlišuje zmluva o športovej 
výchove („formácii“), ktorá sa týka mladistvých športovcov vo veku 14–18 rokov.  

Preto je potrebné poznamena , že otázka právneho postavenia hrá ov sa neustále vyvíja18 – a to 
isté bude zrejme plati  aj pre SR.19 i sa vývoj bude ubera  cestou zachovania inominátnych 
kontraktov v rozpore so ZP (príp. v súlade s novým zákonom o športe), alebo skôr cestou osobitnej 
právnej úpravy športového zamestnania ešte nie je definitívne zrejmé. 

3. EURÓPSKY SOCIÁLNY DIALÓG O ÚPRAVE ZMLUVNÝCH VZ AHOV HRÁ OV: DÔSLEDKY 
PRE SR 
Okrem zahrani ných vzorov je pri možnom formulovaní postavenia športovcov de lege ferenda 
významným prame om aj tzv. autonómna dohoda sociálnych partnerov (UEFA, ECA, EPFL a FIFPro) 
v oblasti európskeho profesionálneho futbalu. Bola prijatá d a 19. apríla 2012 v Bruseli. K samotnej 
povahe a obsahu tejto dohody možno konštatova , že ide o autonómnu dohodu o minimálnych 
náležitostiach európskych profesionálnych hrá skych zmlúv, ktorá predstavuje záväzok sociálnych 
partnerov implementova  jej závery na európskej aj na národných úrovniach, pri om však 
nezakladá povinnosti lenským štátom a ich vládam, a zaväzuje zásadne iba signatárov dohody. Má 
sa v praxi implementova  výlu ne v súlade s národnými mechanizmami sociálneho dialógu 
(kolektívneho vyjednávania) – od toho závisí aj právna povaha dohody v jednotlivých lenských 
štátoch EÚ. Sociálni partneri si pritom v dohode zvolili trojrýchlostný prístup (pod a toho, do 
ko kých rokov sa má obsah dohody implementova  do praxe v jednotlivých lenských štátoch – 
v Slovenskej republike to je do troch rokov). Dohoda tiež predpokladá možnos , že v súlade 
s l. 155 ZFEÚ môže by  obsah tejto dohody podobne ako niektoré predchádzajúce tzv. rámcové 
dohody o vybraných pracovnoprávnych podmienkach inkorporovaný do podoby smernice EÚ, ím 
by sa zvýšila a zjednotila normatívna sila tohto dokumentu. 

Aj bez inkorporácie dohody do podoby smernice EÚ však vzh adom na skuto nos , že dohodu 
odsúhlasila a podpísala aj UEFA, možno nutne o akáva , že jej štandardy bude musie  naplni  aj 
profesionálny futbal na Slovensku, hoci na Slovensku v oblasti profesionálneho futbalu zásadne 
sociálny dialóg ani žiadne zaužívané spôsoby implementácie jeho výsledkov neexistujú. Pokia  hrá i 
nie sú zamestnancami, nemožno totiž aplikova  ani postupy implementácie výsledkov kolektívneho 
vyjednávania. V nasledujúcich mesiacoch môžeme preto v slovenských podmienkach o akáva  
spustenie intenzívnych rokovaní a debát nielen v otázke minimálnych náležitostí slovenských 
profesionálnych hrá skych zmlúv, ale tiež v otázke tvorby a rozvoja reálneho sociálneho dialógu 

                                                            
16) GONZÁLEZ DEL RÍO, José María: El contrato de trabajo del deportista en Portugal. In: Revista española de Derecho del 
Trabajo, 116, 2003, s. 226. 
17) Tamže, s. 229. Cituje z MELO FILHO, A.: Novo regime jurídico do desporto. In: Brasilia Jurídica, 2001. Povinnosti 
zamestnanca (športovca) zah ajú: zú ast ova  sa sú aží, turnajov, tréningov a iných prípravných aktivít na športové sú aže za 
použitia a vynaloženia všetkých fyzických a technických schopností, alej povinnos  zachova  si fyzickú kondíciu za ú elom 
spôsobilosti zú ast ova  sa športovej innosti, a podrobi  sa lekárskym kontrolám a lie eniu nevyhnutnému pre výkon 
športovej innosti. Napokon, osobitná klauzula ukladá športovcovi vykonáva  športovú aktivitu v súlade so športovými 
pravidlami, disciplinárnymi pravidlami a športovou etikou. 
18) Porovnaj BLACKSHAW, Ian: The Professional Athlete - Employee or Entrepreneur? In: The International Sports Law Journal, 
2006, . 3-4. Dostupné na internete:   
http://www.asser.nl/sportslaw-webroot/cms/documents/cms_sports_id115_1_ISLJ_2006_3-4_DEF.pdf (navštívené d a 20. 4. 
2013). 
19) GILROY, Thomas P. – MADDEN, Patrick J.: Labor Relations in Professional Sports. In: Labor Law Journal, 28, 1977, . 12, 
s. 768. 
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medzi sociálnymi partnermi v profesionálnom futbale – organizáciou hrá ov, t. j. Asociáciou 
profesionálnych futbalistov Slovenska, alej Slovenským futbalovým zväzom, Úniou ligových 
klubov a jednotlivými klubmi. 

Zárove  by však mala táto dohoda automaticky ovplyv ova  aj stratégiu športových subjektov, 
osobitne Slovenského futbalového zväzu, pri tvorbe novej úpravy zmluvných vz ahov s hrá mi, i 
už v internej futbalovej podobe, ale aj v obsahu novej všeobecne záväznej právnej úpravy zákona 
o športe. 

Z ustanovení autonómnej dohody z roku 2012 za týmto ú elom vyberáme ustanovenia 
s významom pre posúdenie otázky postavenia športovcov, resp. charakteru zmluvných vz ahov, 
pri om osobitne upozor ujeme na to, že táto dohoda hovorí o hrá och profesionálneho futbalu 
ako o zamestnancoch a ich zmluvy považuje za pracovné zmluvy: 

3.1 Zmluva musí ma  písomnú formu a musí by  riadne podpísaná Klubom aj Hrá om s tým, že 
podpis má právnu záväznos . Musí tiež obsahova  vyzna enie miesta a dátumu podpisu Zmluvy. 
V prípade neplnoletého Hrá a musí Zmluvu podpísa  aj jeho rodi  alebo opatrovník. 

3.2 Klub aj Hrá  obdržia po jednom exemplári Zmluvy a jedna kópia sa zašle profesionálnej lige 
a/alebo národnému zväzu za ú elom registrácie pod a predpisov príslušnej futbalovej organizácie. 
... 
3.7 V prípade, že do rokovaní za ú elom uzavretia Zmluvy boli zapojené aj iné osoby, tieto musia 
by  v Zmluve uvedené (napr. rodi /zákonný zástupca neplnoletého, meno právneho zástupcu Hrá a, 
licencovaného hrá skeho agenta, tlmo níka). 
... 
5.1 Zmluva upravuje pracovný pomer profesionálneho hrá a. Ak sa zmluvné strany nedohodli na 
inom rozhodnom práve, pomer sa spravuje právnym poriadkom štátu, v ktorom je Klub 
registrovaný. Národné pracovné právo môže obsahova  kogentné ustanovenia, od ktorých sa Hrá  
ani Klub nemôžu odchýli , a ktoré musia zmluvné strany zoh adni . 
... 

6.2 Zmluva upravuje všetky finan né povinnosti Klubu, napríklad 
(a) mzda (pravidelná; mesa ná, týždenná, úkolová); 
(b) iné finan né výhody (bonusy, prémie za skúsenos , medzinárodné výkony); 
(c) iné výhody (nepe ažné, ako auto, ubytovanie at .); 
(d) nemocenské a zdravotné poistenie pre prípady úrazu alebo choroby (povinné zo zákona) 
a povinnos  výplaty mzdy aj po as práceneschopnosti (tá sa definuje, a upravia sa tiež 
následky takýchto udalostí na vyplácanú mzdu); 
(e) dôchodkové sporenie/odvody na sociálne poistenie (povinné zo zákona alebo na základe 
kolektívnej zmluvy); 
(f) náhrada výdavkov Hrá a. 

... 

6.4 Zmluva tiež upraví finan ný dopad podstatných zmien vo výnosoch Klubu (napr. ako dôsledok 
postupu alebo zostupu Klubu). 

6.5 Smernica Rady 94/33/ES z 22. júna 1994 o ochrane mladých udí pri práci sa vz ahuje aj na 
zmluvné vz ahy upravené touto Zmluvou. Zmluva zabezpe í každému neplnoletému hrá ovi 
zapojenému do programu mládežníckeho rozvoja možnos  povinnej školskej dochádzky v súlade 
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s domácim právnym poriadkom a žiadnemu Hrá ovi nemožno bráni  pokra ova  v mimo-
futbalovom vzdelávaní. Podobne môže by  upravená možnos  prípravy na druhú kariéru po 
ukon ení futbalovej kariéry. 
... 

6.7 Zmluva upraví platenú dovolenku. Minimom sú štyri týždne v asovom rozmedzí 12 mesiacov. 
Dovolenka musí by  vopred odsúhlasená Klubom a Hrá  si ju musí vybra  mimo riadnej futbalovej 
sezóny. Hrá ovi sa musí umožni  vybra  si aspo  dva súvislé týždne dovolenky. Zmluva upraví d žku 
bežného denného alebo týždenného pracovného asu Hrá a. 

6.8 Zmluva zahrnie ustanovenia o ochrane udských práv (napr. sloboda prejavu hrá a) a zákaz 
diskriminácie Hrá a. 

6.9 Zmluva tiež upraví pravidlá Klubu o bezpe nosti a ochrane zdravia pri práci, vrátane povinného 
krytia poistenia Hrá ov pre prípad choroby a úrazu, a pravidelnej zdravotnej/stomatologickej 
prehliadky ako aj zdravotnej/stomatologickej starostlivosti poskytovanej kvalifikovaným 
personálom po as výkonu futbalových povinností. To zah a aj antidopingovú prevenciu. Aplikuje 
sa tiež Smernica Rady 89/391/ES, osobitne ustanovenia o odhade rizika, preventívnych opatreniach, 
ako aj informovaní, konzultovaní, ú asti a príprave Hrá ov. 

6.10 Zmluva tiež upraví vedenie riadnej evidencie úrazov (vrátane tých, ktoré sa odohrali pri výkone 
povinností národného tímu), pri dodržaní ochrany súkromia. Pokia  právny predpis neustanovuje 
inak, zásadne evidenciu úrazov vedie zodpovedný lekár tímu. 
... 
7.1 Zmluva upraví povinnosti Hrá a vo i Klubu20 v súlade s týmto lánkom. 

7.2 Zmluva upravuje všetky Hrá ove povinnosti, ktoré musí splni  vo vz ahu ku Klubu: 
(a) hra  v zápasoch pod a svojich najlepších schopností, ak bude zaradený do tímu; 
(b) zú ast ova  sa tréningov a prípravy na zápas pod a pokynov nadriadeného (napr. 
hlavného trénera); 
(c) dodržiava  zásady zdravého životného štýlu a vysokú kondi nú úrove ; 

                                                            
20) Obdobne ako sú v ZP upravené povinnosti zamestnancov, mali by  aj v starších navrhovaných osnovách zákona o športe 
(predtým ako bol prijatý zákon o organizácii a podpore športu . 300/2008 Z.z.) upravené povinnosti športovcov, ktoré možno 
kumulujúc všetky návrhy z rokov 2004-2007 vymedzi  nasledovne: 

a) dodržiava  zásadu fair-play, 
b) dodržiava  pravidlá daného športového odvetvia, 
c) zachováva  úctu a rešpekt vo i súperovi, 
d) predchádza  vzniku úrazov, 
e) dodržiava  športový poriadok športového klubu alebo športového zväzu, 
f) pod a charakteru športového odvetvia zú astni  sa aspo  raz ro ne na preventívnej lekárskej prehliadke 
u telovýchovného lekára, 
g) zú astni  sa na kontrole zdravotnej spôsobilosti, 
h) zdrža  sa používania dopingových látok a pod a pravidiel ustanovených v medzinárodnej zmluve sa podrobi  dopingovej 
kontrole. 

Avšak vzh adom na skuto nos , že tieto návrhy napokon nenašli svoje vyjadrenie v zákone o organizácii a podpore športu 
. 300/2008 Z.z., v sú asnosti zákon neustanovuje žiadne pravidlá pre správanie športovcov, s výnimkou dvoch povinností: 

povinnosti nosi  na oble ení štátny symbol SR pokia  sa zú ast ujú medzinárodnej sú aže (§ 17) a zákaz používania dopingu 
(§ 19). Neoddelite nou sú as ou boja proti dopingu je tiež povinnos  poskytova  informácie o svojom pobyte národnému zväzu, 
ktorého je športovec lenom. Inak pre športovcov platia (pokia  sú zamestnancami) iba všeobecné pravidlá pre správanie 
zamestnancov. Povinnosti profesionálnych športovcov tak s výnimkou dvoch povinností pod a zákona . 300/2008 Z.z. upravuje 
výslovne iba ZP, a to iba v prípade športovcov so statusom zamestnancov; inak sú tieto povinnosti upravené iba zmluvne, t. j. 
nejednotne a bez záruk proporcionality. 
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(d) dodržiava  pokyny a kona  pod a inštrukcií klubových funkcionárov (ak sú racionálne; 
napr. býva  tam, kde je to výhodné pre Klub); 
(e) zú ast ova  sa aktivít organizovaných Klubom (športových, alebo aj obchodných); 
(f) dodržiava  pravidlá Klubu (vrátane prípadného disciplinárneho poriadku Klubu, s ktorým 
bol Hrá  oboznámený pred podpisom Zmluvy); 
(g) správa  sa športovo vo i osobám ú astným zápasu alebo tréningu, nau i  sa 
a dodržiava  pravidlá hry a akceptova  rozhodnutia zápasových funkcionárov; 
(h) zdrža  sa ú asti na iných futbalových aktivitách, i iných aktivitách alebo potenciálne 
nebezpe ných aktivitách, ktoré Klub vopred neschválil, a ktoré nie sú pokryté klubovým 
poistením; 
(i) zaobchádza  šetrne s majetkom Klubu a vráti  ho po uplynutí platnosti Zmluvy; 
(j) bezodkladne oznámi  Klubu prípadnú chorobu i úraz, nepodrobi  sa žiadnemu 
zdravotnému zákroku bez predchádzajúceho informovania klubového lekára (s výnimkou 
prípadov núdze), a doloži  lekárske potvrdenie o práceneschopnosti; 
(k) podrobi  sa pravidelnej lekárskej prehliadke a lekárskemu ošetreniu na žiados  
klubového lekára; 
(l) dodržiava  antidiskrimina nú politiku zväzu, ligy, hrá skeho združenia a/alebo Klubu; 
(m) nepoškodzova  imidž Klubu alebo futbalu (napr. vyjadreniami pre médiá); 
(n) nestávkova  a nepodie a  sa na podobných aktivitách vo vz ahu k futbalu. 

... 

7.4 Hrá  má právo na preskúmanie zdravotného stavu nezávislým zdravotníckym špecialistom, ak 
spochyb uje názor klubového špecialistu. Ak pretrvávajú rozdielne názory, strany súhlasia 
s akceptovaním nezávislej tretej mienky, ktorá bude záväznou. 
... 

8.1 Klub a Hrá  sa musia dohodnú  na využívaní Hrá ových osobnostných práv. 

8.2 Ako odporú anie a hlavný princíp, Hrá  môže využíva  svoje osobnostné práva sám (ak nie sú 
v rozpore so záujmami klubových sponzorov/partnerov), kým Klub má právo využíva  Hrá ove 
osobnostné práva ako sú asti celého tímu. 
... 

9.1 Klub aj Hrá  musia súhlasi  s poži aním Hrá a inému Klubu, pri om sa musia dodržiava  
príslušné platné futbalové pravidlá. 
... 
12.1 Zmluva upraví postup riešenia sporov medzi Hrá om a Klubom v otázkach, ktoré nie sú 
upravené Zmluvou. 
... 

14.1 Klub a Hrá  musia rešpektova  kolektívnu zmluvu na národnej úrovni, ak ju dohodli národné 
organizácie zastupujúce zamestnávate ov a zamestnancov a Klub a Hrá  ju uznali svojimi podpismi 
na Zmluve. 

14.2 Klub napríklad musí rešpektova  minimálnu výšku mzdy Hrá a, ak jej výška bola dohodnutá 
v národnej kolektívnej zmluve. 
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4. PRACOVNÁ ZMLUVA ALEBO OSOBITNÝ ZMLUVNÝ TYP: VÝCHODISKÁ SÚ ASNEJ ÚPRAVY 
Možno zhrnú , že ZP síce považuje profesionálnych športovcov za zamestnancov, ale prevažuje 
prax, pod a ktorej sú športovci zásadne SZ O, a iba ve mi výnimo ne sa využíva ich podradenie 
pod režim ZP. 

Živnostenské úrady pritom v sú asnosti na Slovensku neuznávajú športovú innos  ako dostato ne 
špecifický predmet živnosti, a odmietajú takýto predmet živnosti zapísa  ako vo nú živnos .21 Tento 
problém nejednozna ného postavenia športovca mohol vyrieši  návrh zákona o športe a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov pripravený ako poslanecký návrh v roku 2007,22 ktorý predpokladal, 
že živnostenský zákon sa doplní bodom 11, ktorý ur í, že innos  profesionálneho športovca sa 
považuje za slobodné povolanie a nevz ahuje sa na  režim živnostenského zákona. Ke že sa tak 
však nestalo, športová innos  dodnes nie je ponímaná ani ako slobodné povolanie, ani ako 
podnikanie pod a živnostenského zákona, lebo na jej výkon športovci nemajú živnostenské 
oprávnenie. Iba v otázkach výkonu inej zárobkovej innosti než je športová innos  môže by  
športovec považovaný za živnostníka (napr. pri výkone reklamných a marketingových inností). 

Predpisy práva sociálneho zabezpe enia a da ového práva pritom športovcov radia medzi 
samostatne zárobkovo inné osoby iné ako vykonávajúce innos  na základe osobitného 
predpisu, ke že žiaden osobitný predpis upravujúci športovú innos  športovcov neexistuje.23 
Konkrétne je ich príjem zo športovej innosti charakterizovaný na da ové ú ely ako príjem z inej 
samostatne zárobkovej innosti, príp. iný príjem pod a § 6 ods. 2 písm. b) a § 8 ods. 1 písm. j) 
zákona . 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. 

Logicky sa tak de lege ferenda ponúkajú dve možnosti – bu  športovú innos  výslovne upravi  ako 
osobitný typ samostatnej zárobkovej innosti, napr. v podobe slobodného povolania, alebo túto 
innos  považova  za závislú prácu, podliehajúcu ZP. Ideálne by bolo využitie oboch týchto 

možností – na jednej strane pre individuálne športy, a na druhej strane pre hrá ov kolektívnych 
športov, resp. ideálne formulované ako „pre všetky prípady sp ajúce znaky závislej práce bez 
oh adu na druh a oblas  športu“. 

Ako sme však už nazna ili, jednoduchá aplikácia ZP na šport nie je možná, a vyžaduje si 
prispôsobenie kogentnej pracovnoprávnej úpravy potrebám a špecifikám športu. 

Už legislatívny zámer zákona o športe z roku 2004 pritom navrhoval upravi  štatút 
profesionálneho športovca smerom k závislej práci.24 Zámer správne konštatoval, že „Predmetnú 
osobitnú zákonnú úpravu expressis verbis predpokladá a vyžaduje Zákonník práce, ktorý tým 
zoh ad uje nereálnos  aplikácie niektorých svojich ustanovení na profesionálnych športovcov 
vzh adom na osobitný charakter športu.“ 

Riešenie sa našlo v podobe úpravy osobitného zmluvného typu, športovej zmluvy. Podstatné 
náležitosti zmluvy, ktorých nedostatok by spôsoboval neplatnos  zmluvy, mali by  nasledujúce:  

a. písomná forma zmluvy, 

                                                            
21) Bližšie pozri KOPÁL, Ladislav: K problematike športovej innosti v podmienkach živnostenského podnikania. In: Obchodné 
právo, 2002, . 12. 
22) Dostupné na internete: 
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=4&ID=335 (navštívené d a 20. 4. 2013). 
23) Porovnaj DOLOBÁ , Marcel: Pracovné vz ahy v športe, s. 96-97. 
24) http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=12803 (navštívené d a 20. 4. 2013). 
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b. pojmové znaky zmluvy, a to predmet innosti s druhovou špecifikáciou pod a športového 
odvetvia, ur ením miesta výkonu športovej innosti, d om za atia innosti (prípadne 
d om vykonania pri jednorazových športových aktivitách) a odmenou za u, vrátane jej 
splatnosti a spôsobu vyplácania, 

c. doba trvania zmluvy, ktorá mala by  ur itá s maximálnou d žkou trvania piatich rokov, 
pri om zmluvné strany si mali môc  dohodnú  aj tzv. op né klauzuly, t. j. podmienky, za 
ktorých môže po skon ení platnosti zmluvy jedna strana požadova  pred ženie platnosti 
zmluvy, 

d. výlu nos  športovej zmluvy, ktorá mala znamena , že po dobu trvania športovej zmluvy 
môže ma  športovec pre dané športové odvetvie uzatvorenú iba jednu športovú zmluvu, 

e. vek športovca spôsobilého na uzatvorenie športovej zmluvy by mal by  18 rokov; pred 
dov šením tohto veku by bolo možné uzatvori  športovú zmluvu so zákonnými 
zástupcami športovca, platnú a ú innú len do d a dov šenia 18. roku veku športovca. 

Zákon o športe mal zárove  vylú i  všetky ustanovenia ZP, pri ktorých to vyžaduje povaha veci 
a osobitne sa v zákone o športe mali upravi  nasledovné pracovnoprávne inštitúty:  

a. spôsoby rozviazania pracovného pomeru a nároky vyplývajúce z neplatného rozviazania 
pracovného pomeru, vrátane odstupného a odchodného, ktoré by mali by  obligatórnou 
sú as ou športovej zmluvy, 

b. ustanovenia o do asnom pridelení a prevedení na inú prácu, 
c. ustanovenia o výkone inej zárobkovej innosti, vzh adom na inštitút výlu nosti športovej 

zmluvy na dané športové odvetvie, 
d. ustanovenia o práci v d och pracovného pokoja, pretože charakter športovej innosti 

naopak predpokladá organizovanie športových sú aží v týchto d och, 
e. ustanovenia o pracovnej pohotovosti a ich zákaze a práci nad as, prípadne no nej práci, 

pri om náhrady za nad asovú alebo no nú prácu mali by  sú as ou odmeny ako 
obligatórnej sú asti športovej zmluvy, 

f. ustanovenia o dovolenke, ktoré mali by  sú as ou dohodnutých podmienok v športovej 
zmluve a zákon o športe mal ur i  minimálny rozsah dovolenky v d žke troch týžd ov, 

g. ustanovenia o mzde mali by  obligatórnymi zmluvnými ustanoveniami v športovej 
zmluve, 

h. inštitút pracovnej cesty, pretože profesionálny šport vychádza z pružného miesta výkonu 
športovej innosti ako jedného zo základných znakov športových sú aží, 

i. ustanovenia o dohodách konaných mimo pracovného pomeru a o brigádnických prácach 
študentov, 

j. ustanovenia o normovaní práce a stravovaní profesionálnych športovcov, pri om otázka 
stravy by mohla by  sú as ou športovej zmluvy, 

k. osobitne sa v zákone o športe mali upravi  otázky zodpovednosti za škodu spôsobenú 
športovcom a športovcovi pri výkone športovej innosti. Obligatórnou sú as ou športovej 
zmluvy malo by  aj povinné zmluvné poistenie. 

Mimo výkonu závislej práce mal zákon o športe považova  profesionálneho športovca za osobu 
vykonávajúcu poskytovanie služieb a z h adiska súvisiacich predpisov (najmä da ových 
a sociálnych) malo ís  o samostatný druh zárobkovej innosti vykonávanej profesionálnym 
športovcom. 
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Do ve kej miery boli tieto predstavy zrealizované v podobe návrhu zákona o športe z roku 2005, 
ktorý však nebol predložený ani len na rokovanie vlády. Tento projekt v § 80 upravoval podstatné 
náležitosti športovej zmluvy nasledovne: 

a. predmet športovej innosti s druhovou špecifikáciou pod a športového odvetvia, 
b. obvyklé miesto výkonu športovej innosti, 
c. de  za atia športovej innosti, 
d. mzdové podmienky, 
e. doba trvania zamestnaneckého pomeru, 
f. výmera dovolenky, 
g. stabiliza ná zmluvná pokuta, ak sa športová zmluva uzatvára na základe stabiliza nej 

dohody. 

Zmluva sa mala uzatvára  najviac na pä  rokov, a to najviac pä krát za sebou. Pripúš ala sa aj 
skúšobná doba. Osobitne bolo upravené do asné pridelenie a pracovné cesty. 

alšiu navrhovanú úpravu nachádzame v poslaneckom návrhu zákona o športe a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov z roku 2007.25 V paragrafovom znení § 24 predpokladal, že 
„Profesionálny športovec, ktorý vykonáva kolektívny šport v profesionálnej sú aži alebo v otvorenej 
sú aži v rámci športového klubu, uskuto uje túto innos  v pracovnoprávnom vz ahu, ktorý sa 
zakladá pracovnou zmluvou o športovej innosti.“26 Pracovná športová zmluva sa mala uzatvára  
na ur itú dobu, najviac na pä  rokov. Pracovný pomer malo by  možné opätovne dojednáva  
najviac pä krát za sebou. Za opätovne dojednaný pracovný pomer sa mal považova  pracovný 
pomer, ktorý mal vzniknú  pred uplynutím 12 mesiacov po skon ení predchádzajúceho pracovného 
pomeru medzi tými istými ú astníkmi. 

Podstatné náležitosti zmluvy boli formulované stru nejšie ako v pôvodnom návrhu: 

a pracovná športová zmluva sa musí uzavrie  písomne, inak je neplatná, 
b pracovná športová zmluva obsahuje okrem náležitostí uvedených v ZP najmä: 

• dobu trvania zamestnaneckého pomeru, 
• spôsob skon enia zamestnaneckého pomeru, najmä výpovedné dôvody 

obidvoch zmluvných strán, 
• podmienky poskytovania dovolenky. 

Na pracovnoprávne vz ahy profesionálnych športovcov sa pritom nemali vz ahova  nasledujúce 
inštitúty ZP:  

a. výpove  zo strany zamestnanca;27 profesionálny športovec môže da  výpove  len 
z dôvodov, ktoré sú dohodnuté v pracovnej zmluve, 

b. výpove  zo strany zamestnávate a, ak sa zamestnanec stane nadbyto ným na základe 
rozhodnutia zamestnávate a alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, o zmene 
technického vybavenia, alebo o iných organiza ných zmenách,28 

                                                            
25) Dostupné na internete: 
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=4&ID=335 (navštívené d a 20. 4. 2013). 
26) Tamže. 
27) § 67 ZP. 
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c. skon enie pracovného pomeru dohodnutého na ur itý as, ak zamestnanec pokra uje po 
uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávate a alej vo vykonávaní prác,29 

d. skon enie pracovného pomeru v skúšobnej dobe,30 
e. odstupné a odchodné;31 zamestnancovi, s ktorým zamestnávate  skon í pracovný pomer 

výpove ou z dôvodu zrušenia športového klubu alebo z dôvodu jeho premiestnenia 
alebo z dôvodu premiestnenia jeho asti32 patrí pri skon ení pracovného pomeru 
odstupné alebo odchodné, ktoré sa dohodne v pracovnej zmluve, 

f. preradenie na inú prácu,33 
g. rozvrhnutie pracovného asu;34 môže sa dohodnú  v pracovnej zmluve, 
h. nepretržitý odpo inok v týždni;35 zamestnávate  rozvrhne pracovný as tak, aby 

zamestnanec mal 35 hodín nepretržitého odpo inku v týždni. Ak v odôvodnených 
prípadoch nie je možné poskytnú  takýto nepretržitý odpo inok, zamestnávate  je 
povinný tento odpo inok poskytnú  kumulovane v najbližších štrnástich d och; 
nepretržitý odpo inok v týždni sa môže ur i  v pracovnej zmluve, 

i. pracovná pohotovos  a práca nad as,36 
j. dovolenka na zotavenie;37 po et dní dovolenky na zotavenie a podmienky jej erpania sa 

ur ia v pracovnej zmluve, pri om minimálna výmera dovolenky na zotavenie je najmenej 
štyri týždne, 

k. mzda za prácu nad as, mzdové zvýhodnenie a náhrada mzdy za sviatok, za no nú prácu 
a za prácu v s aženom a zdraviu škodlivom prostredí, mzda pri chybnej práci a naturálna 
mzda,38 

l. normovanie práce,39 
m. stravovanie zamestnancov.40 

Pod a dôvodovej správy k § 27 poslaneckého návrhu zákona o športe z roku 2007, v týchto 
ustanoveniach: 
„Zákon explicitne ur uje, ktoré ustanovenia ZP sa na profesionálnych športovcov 
a) nebudú vz ahova  vôbec (napríklad skúšobná doba, normovanie práce, rôzne príplatky, napr. za 
prácu nad as). V oblasti pracovného asu sa na športovcov vôbec nebudú vz ahova  ustanovenia 
o rozvrhnutí pracovného asu (§86 až §89 ZP), ktoré sa však môžu upravi  v pracovnej zmluve. 
Nevhodná je aplikácia viacerých alších ustanovení, napríklad normovania práce (§133 ZP), 
stravovania zamestnancov (§152) (napríklad pri jednofázových ve erných tréningoch). 
b) budú vz ahova  odlišne (napríklad dovolenka, nepretržitý odpo inok).“ 

                                                                                                                                                     
28) § 63 ods. 1 písm. b) ZP. 
29) § 71 ods. 2 ZP. 
30) § 72 ZP. 
31) § 76 ZP. 
32) § 63 ods. 1 písm. a) ZP. 
33) § 55-56 ZP. 
34) § 86-90 ZP. 
35) § 93 ZP. 
36) § 96-97 ZP. 
37) § 100-102 a § 103 ods. 2 až § 117 ZP. 
38) § 121-127 ZP. 
39) § 133 ZP. 
40) § 152 ZP. 
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Navyše športový reprezentant, ktorý mal vykonáva  športovú innos  v rámci medzinárodnej 
sú aže, mal ma  uzatvorenú dohodu o výkone športovej práce (§ 34) so športovým zväzom alebo 
s poverenou osobou. Tú by mohol športový zväz alebo športový klub uzatvori  so športovým 
odborníkom alebo so športovým reprezentantom, ak by predpokladaný rozsah športovej práce 
neprekro il 500 hodín v kalendárnom roku. Išlo by o obdobu dohody o vykonaní práce ako ju pozná 
ZP. 

Napokon pod a dôvodovej správy k § 24 a 25, „Ak výkon športovej innosti nevykazuje prvky 
závislej innosti, to znamená, že športovec z inštitucionálneho h adiska vystupuje samostatne vo 
svojom mene a na vlastnú zodpovednos , má takýto športovec postavenie samostatne zárobkovo 
innej osoby.“ Umož oval sa teda aj výkon športovej innosti vo forme samostatnej zárobkovej 
innosti – a to ve mi správne iba v prípadoch absencie prvkov závislej práce, bez oh adu na povahu 

a druh športov.  

Kone ný návrh zákona, ktorý bol napokon v roku 2008 predložený do parlamentu, úpravu statusu 
športovca vôbec neobsahoval a vracal sa spä  k situácii neistoty, ktorá vládne aj v sú asnosti. Po as 
prerokúvania v Národnej rade SR sa ešte predloženú osnovu zákona pokúsila doplni  poslanky a 
Cibulková, ktoré predložila dopl ujúci návrh, vychádzajúci z osnovy zákona z roku 2007, jej návrhy 
však neboli v parlamente schválené a v kone nom znení zákona o organizácii a podpore športu 
. 300/2008 Z.z. sa aj preto o statuse športovcov nenachádza ani zmienka. Na alej teda platí, že 

pod a ZP sa na športovcov má aplikova  pracovnoprávna úprava, avšak prax považuje športový 
pomer za ob ianskoprávny alebo obchodnoprávny zmluvný vz ah. 

5. ZÁVERY A NÁVRHY DE LEGE FERENDA 
Z uvedeného vyplýva, že v minulosti naj astejšie navrhovaným riešením, ku ktorému sa aj my 
priklá ame, je vytvorenie osobitnej úpravy športovej zmluvy so subsidiaritou aplikácie ZP pri 
športoch, ktoré vykazujú prvky závislej práce, o by v prípade sporu o charakter závislosti posúdil 
súd. Máme za to, že o závislú prácu ide v zmysle § 1 ZP na základe splnenia prvkov výkonu práce 
v podriadenosti, pod kontrolou zamestnávate a a za odmenu, a to primárne u športovcov 
kolektívnych športov, ktorí sú v pozícii tzv. „profesionálov“, a zrejme aj tzv. „neamatérov“. 
Osobitná úprava statusu takýchto športovcov si pritom okrem opatrného formulovania špeciálnej 
právnej úpravy vyžaduje aj dôkladne rozvážené spresnenie, ktoré ustanovenia ZP by boli vylú ené 
z aplikácie na šport, a ktoré by boli modifikované. 

Pod a zahrani ných vzorov by bolo vhodné myslie  aj na osobitnú obdobu „u ovského pomeru“, 
teda na „zmluvu o športovej výchove“ v prípade mladistvých športovcov, prípadne amatérov. 

V prípade športových reprezentantov sa zasa dá uvažova  o v minulosti navrhovanej „dohode 
o výkone športovej innosti“. 

Amatéri, rovnako ako individuálni športovci by zasa mohli využíva  zmluvu o (spolupráci pri) 
výkone športovej innosti, ktorá by neupravovala výkon závislej práce, bu  preto, že by nešlo 
o prácu za odmenu (amatéri), alebo preto, že by šlo o výkon práce bez podriadenosti, i na základe 
osobitnej živnosti, alebo osobitnej právnej úpravy slobodného povolania v zákone o športe. 

Nakoniec nám zostáva zmieni  sa ešte o jednom type zmlúv, ktoré predchádzajúce návrhy 
opomínali. Ide o kolektívne zmluvy v športe, a to aj v kontexte potreby implementácie dohody 
z roku 2012 pre oblas  profesionálneho futbalu, ktorá sa má implementova  práve 
prostredníctvom kolektívnych zmlúv a sociálneho dialógu. Tým, že v sú asnosti športovci 
(profesionálni futbalisti) v Slovenskej republike nie sú formálne zamestnancami, sú aj ich práva na 
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odborové združovanie a sociálny dialóg podstatne obmedzené. Je totiž otázne, i ich asociácie 
majú povahu odborových organizácií, a môžu sa dovoláva  práva na združovanie v odboroch, a i sa 
môžu podie a  na kolektívnom vyjednávaní, príp. i môžu v nich združení športovci využi  právo na 
štrajk. Právo na štrajk sa totiž v Slovenskej republike priznáva iba odborovo organizovaným 
zamestnancom. Ide pritom o práva zaru ované Všeobecnou deklaráciou udských práv, 
Medzinárodným paktom o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, Chartou základných 
práv EÚ, ako aj Dohovormi Medzinárodnej organizácie práce (MOP). Napokon, tieto práva zaru uje 
aj Ústava SR. Pokia  teda športovci v SR nie sú formálne považovaní za zamestnancov, nemajú 
právo vytvori  si odbory, nemajú právo na kolektívne vyjednávanie, ani právo na štrajk. Dohovor 
MOP o kolektívnom vyjednávaní . 154/1981 pritom ukladá signatárskym štátom, aby konali 
opatrenia, ktoré umožnia a podporia kolektívne vyjednávanie. V oblasti športu sa však zdá, že 
Slovenská republika je nateraz ne inná. Aj tento nedostatok by však mohol napravi  nový zákon 
o športe, a to vytvorením osobitnej kategórie „športových zamestnancov“, ako sme to nazna ili 
vyššie, prípadne výslovnou úpravou možností sociálneho dialógu v športoch, v ktorých výkon 
športovej innosti nap a znaky závislej práce. 
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ODBORNÁ VEREJNÁ DISKUSIA –   
ELEKTRONIZÁCIA EVIDENCIE SÚDNYCH SPISOV – MODERNÝ PRÍSTUP K PRÁCI  
ING. DUŠAN DANIŠKA – WAI s.r.o, Inteligentné riešenia pre moderný biznis 

V dnešnej dobe sa fenoménu elektronizácie dá vyhnú  už iba s ve kými ažkos ami. S trochou 
nadsádzky môžeme poveda , že elektronizácii sa vyhne iba ten, ktorý ma o to eminentný záujem 
a cie avedome na tom pracuje. V praxi to znamená asi toto: Elektronizácia je dnes už všade. Tento 
fenomén teda neobchádza ani oblas  spravodlivosti. 

V nasledujúcom lánku by som rád rozvinul, ako nám môže tento fenomén pomôc  
v každodennom živote. Zárove  by som však nerád elektronizáciu iba naivne obhajoval, pretože jej 
zavádzanie do praxe prináša so sebou aj riziká a výzvy. V tomto lánku by som sa však rád zameral 
práve na to pozitívne, ím v advokátskej praxi dokáže výrazne pomôc . To, s akými výzvami treba 
pri zavádzaní elektronizácie zápasi , môžeme prediskutova  neskôr. 

1. ELEKTRONIZÁCIA JE NAJMÄ O ZMENE MYSLENIA  
Spýtate sa: Pre o? Nie je to iba o tom, že si zakúpim nejaký softvér a budem ho používa ? Odpove  
je tak trochu vyhýbavá: Áno aj nie. Pretože zaobstaraním si softvérového riešenia cesta nekon í, 
ale práve za ína. Za ína cesta ahšieho prístupu k informáciám, zlepšenej mobility pri práci, 
zvýšenia prestíže a v neposlednom rade aj spreh adnenia pracovnej agendy. To sú všetko aspekty, 
na ktoré treba myslie . Používanie softvérového riešenia bez cie a, ktorým má by  najmä získanie 
týchto aspektov, nedáva takmer žiadny zmysel.  

2. H ADA , H ADA , H ADA   
Predpokladám, že mnohí z vás sa už dostali do situácie, ke  potrebovali nie o rýchlo nájs , ale „ani 
za ten svet“ to nešlo. Prípis, list, príkaz, zmluva, dôkazový materiál, alebo oko vek iné sa zo spisu 
jednoducho vytratilo. To je samozrejme ten najhorší prípad, ktorý sa stal iba ve mi výnimo ne. Ale 
mohlo sa sta  aj to, že ste nie o potrebovali nájs  rýchlo a mali ste k dispozícii iba útržok spisovej 
zna ky, v ktorej sa h adaný dokument mal nachádza . Kým ste dokument našli, bolo už neskoro. Ak 
by ste mali vaše spisy evidované aj v elektronickej podobe, našli by ste dokument v okamžiku, 
sta ilo by zada  napr. posledných pä  íslic spisovej zna ky. 

3. LEHOTY, DÁTUMY A PRIPOMIENKY 
Možno najdôležitejšia sú as  plánovania práce v advokátskej praxi je nasledovné: Nezmeška  
žiadnu lehotu. Práve dátumy rôzneho druhu a dokonalý preh ad v ich plnení je ažisko kvalitnej 
advokátskej práce. Ak zmeškáte poda  odvolanie, máte smolu – je už neskoro. A samozrejme, 
podobných prípadov sa dá nájs  ove a viac. 

Na trhu existuje nieko ko riešení, ktoré túto agendu spreh ad ujú. Ve mi málo z nich však 
k takémuto kalendáru dodávajú novú pridanú hodnotu – jednoduché prepojenie kalendára 
s elektronickou verziou spisu. Kliknutím na položku v kalendári si hne  pozriete, o aký spis ide, aké 
sú protistrany alebo meritum veci a získate obraz o svojom pracovnom dni takmer okamžite. 
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4. INFORMÁCIE KDEKO VEK, AJ V SÚDNEJ SIENI 
Málo softvérových riešení ponúka taký pracovný komfort, že je možné získava  informácie 
napríklad aj priamo na pojednávaní, pred o ami sudcu. Treba však podotknú , že riešenie, ktoré 
takéto možnosti ponúka, zvyšuje vašu variabilitu, nech ste kdeko vek, sta í iba zabezpe ené 
pripojenie na internet. Zapnete si tablet a zobrazíte si h adaný dokument v priebehu nieko ko 
sekúnd. 

5. TIME MANAGEMENT A Ú TOVANIE  
Schválne som ponechal as  nadpisu v anglickom jazyku. Pretože si myslím, že v dnešnej dobe 
(pozna enej dlhodobou krízou) sa už tento termín tak udomácnil, že verím, že mu rozumie každý. 
O o v krátkosti ide: zapisujte si, o ste odpracovali a pracujte len to ko, ko ko je potrebné. 
Následne váš odpracovaný as vyú tujte. 

Pardon, znie to možno trochu cynicky, ale známe porekadlo platí: peniaze sú vždy až na prvom 
mieste. A je predsa spravodlivé, ak sa spravodlivo vypo íta odmena za vykonanú prácu. Nezáleží, i 
je to formou tarifných odmien alebo hodinovou sadzbou, ide vždy o dohodu s klientom. 
Prepracované softvérové riešenia ponúkajú možnos  jednoduchého ú tovania odvedenej práce 
a slúžia ako vaša externá pamä  – vy si už nemusíte pamäta , ko ko vám ktorý klient dlží. Všetko 
máte preh adne k dispozícii. 

Vážený itate , verím, že tento lánok Vám pomohol zorientova  sa v oblasti elektronizácie agendy 
súdnych spisov. Jeho cie om bolo vymenova  aspo  niektoré z tých dobrých vlastností, ktoré tento 
fenomén ponúka. Možností, ktoré elektronizácia ponúka, je samozrejme ove a viac. Ak by sme ich 
ale chceli všetky vymenova , tak by nám tento jeden príspevok ur ite nesta il. 

Autor lánku je vedúci vývoja softvérového riešenia Tribunal a zárove  konate om spolo nosti WAI 
s.r.o, ktorá zabezpe uje jeho vývoj a podporu. Tribunal disponuje všetkými funkciami uvedenými 
v tomto lánku. 
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ODBORNÁ VEREJNÁ DISKUSIA – O PRAVIDLÁCH ORGANIZOVANIA VEREJNÝCH 
ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ TROCHU INAK – ALEBO O O TU VLASTNE IDE?  
JUDR. PETER SEPEŠI  
– len Výkonného výboru SFZ 
– spoluautor návrhu nového zákona o organizovaní verejných športových podujatí 

Verejné športové podujatia sú stretnutia rôznych záujmových skupín, na ktorých športové výkony, 
príbehy športovcov a ich tímov, prinášajú zážitky komunite športových priaznivcov a sú dôvodom 
pre ich pravidelné stretávanie, i je to v priestoroch VIP, na tribúnach alebo v sektoroch 
vlajkonosi ov, pri ve koplošných obrazovkách, i v pri ahlých bufetoch alebo pohostinských 
zariadeniach. Pravidlá, ktoré regulujú správanie a konanie subjektov na verejných športových 
podujatiach vytvárajú a schva ujú na to povolaní udia vykonávajúci službu spolo nosti, ich 
dodržiavanie potom zabezpe ujú iní udia – organizátori, usporiadatelia, policajti, obce, kluby, 
športové zväzy – tiež príslušníci tej istej spolo nosti. Príspevok prináša osobitý poh ad na filozofickú 
a sociologickú podstatu riešenia problematiky organizovania verejných športových podujatí 
a zárove  je apelom smerujúcim k ur ujúcej vä šine, aby nebola pasívna a vyjadrila svoj názor 
slovom i skutkom a aktívne sa zasadila o rešpektovanie a dodržiavanie pravidiel vä šiny.   
Cez víkend sa mi podarilo po dlhom ase posedie  si pri televízii. Pozeral som sa na prenosy 
rôznych športových podujatí. Atletika, tenis, hokej, nieko ko futbalových stretnutí z viacerých 
európskych krajín, box, tane ná sú až a iné. Najprv som si myslel, že iba tak relaxujem a sledujem 
sú aže, umenie športovcov, ich športové príbehy. 
Uvedomil som si však, že pomerne asto prepínam a pri sledovaní jednotlivých prenosov sa 
zameriavam/ akám na zábery kamier smerované do h adiska. Skúmam, kto v om sedí, i sú tam aj 
ženy a deti, mládež, ako sú udia oble ení, ako reagujú, ako povzbudzujú, aký je ich výraz v tvári, o 
skandujú, i vidím policajtov alebo usporiadate ov, kam sú oto ení a o sledujú. Práve teraz 
rozhodca v španielskej futbalovej lige neodpískal penaltu pre domácich, ktorá sa možno píska  
mala, diváci chví u búrlivo pískajú ale o chví u už mohutne povzbudzujú svojich ... 
A vo mne za ínajú víri  myšlienky a úvahy o tom, že ako to je u nás a pre o to je tak a kedy to bude 
takto nejako ako v iných krajinách západnej Európy vyzera  aj u nás, aj ke  viem, že ur ite aj tam 
majú svoje špecifické problémy, s ktorými sa boria. 
Rozmýš am o tom, že všetky krajiny, na území ktorých sa odohrávali športové podujatia, ktoré som 
v televízii sledoval, majú svoju právnu úpravu toho ako to (ne)má na verejnom športovom podujatí 
vyzera . Táto právna úprava sa postupne vyvíja spolu s uvedomelos ou a názorom vä šiny, ktorý 
premietnu do právnej úpravy tí, ktorí vykonávajú „zákonodárnu a legislatívnu službu“ pre svoju 
krajinu a jej obyvate ov. 
V demokratickej spolo nosti by mal plati  základný princíp demokracie – „vláda názoru vä šiny“, 
ktorý menšina musí, resp. mala by rešpektova . Lenže tento pomerne jasný a jednoduchý princíp 
pomaly zožiera „únavová choroba“ demokracie, pre ktorú je celkom výstižným názov „letargia“. Tá 
asto spôsobuje, že vä šina svoj názor slovom a ani skutkom nevyjadrí vôbec alebo ho vyjadrí tam, 

kde to našej spolo nosti nepomôže (pri káve alebo na pive). Aj v dôsledku toho sa nám odrazu zdá, 
že „tempo“ ako keby za ala udáva  aktívna „menšina“. Tento stereotyp možno vidie  okolo nás, 
a to nielen na Slovensku, oraz astejšie. 
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udia sa stávajú viac a viac ahostajnými, ob ianska stato nos  nie je až taká samozrejmá. Na 
druhej strane som však presved ený, že v každom loveku drieme túžba po mieri, spravodlivosti 
a slušnosti. 
Naša krajina, udia, ktorí v nej žijú, tá „ur ujúca vä šina“ si aj u nás musí (mala by si) uvedomi  
a urobi  si jasno v tom, aký má by  štandard pravidiel života spolo nosti, ktorý sa bude dodržiava  
a vyžadova , pri om to isté platí aj o pravidlách, ktoré budú plati  pri verejných športových 
podujatiach.  
Musíme si urobi  jasno v tom, i chceme aby sa na športových podujatiach, osobitne na futbale 
a hokeji, zú ast ovali aj deti, mládež a ženy ale aj muži, ktorí sú trochu náro nejší na 
úrove /slušnos  prostredia, v ktorom majú strávi  as svojho jediného života, do ktorého by mali 
prinies  svoju partnerku, priate ov, i deti. 
Nie jednu „športovú“ rodinu správanie fanúšikov, vulgarizmy na slovenských ligových štadiónoch, 
i obava z delobuchov hádzaných pod nohy divákov opúš ajúcich štadión, iasto ne „rozdelili“. 

Manželky s nami na štadión nepôjdu rady alebo nepôjdu vôbec, a tiež si neprajú ani to, aby sme do 
tohto prostredia brali deti, ke  už tam „musíme“ chodi  my. Rešpektujeme to, lebo majú pravdu, … 
no aj tak aspo  na reprezenta né a pohárové stretnutia sa ich snažíme zobra  so sebou, aby zdie ali 
s nami chvíle našich emócií, no hanbíme sa, ke  aj tam ob as musia po úva  oplzlé nadávky 
z h adiska, i by  svedkami agresívneho správania.  
A takýchto „rozdelených“ rodín poznám okolo seba viac a sprostredkovane viem, že je ve mi ve a 

alších, ktoré osobne nepoznám. 
Štadión by mal by  spolo enský/športový chrám, v ktorom sa stretávajú priatelia a ich rodiny, 
nemá ich rozde ova  ale spája  v príjemnom prostredí s príjemným emotívnym zážitkom, len si 
musíme ujasni , aké pravidlá v nich budú plati . 
Pravidlá, ktoré budú v týchto „športových chrámoch“ plati  nebudú ur ova , kto tam bude môc  
prís , vítaní sú všetci, ale budú ur ova , ako sa má správa  ten, kto tam príde a chce tam zotrva  
ako sú as  komunity spojenej spolo ným záujmom. Každý štadión má svoju trochu osobitú 
komunitu udí, ktorá sa na om stretáva, dokonca v každom sektore sú trochu iní udia. Ten, kto 
pravidlá dodržiava  nebude, bude vylú ený zo stretnutí komunity na štadióne pri športových 
podujatiach. 
Na štadiónoch by malo by  ve a detí, pretože pre ne sú športovci a športové sú aže ve mi dôležitou 
inšpiráciou. Zárove  si však musíme uvedomi , že deti sú ako špongie a prostredie, v ktorom sa 
pohybujú ich vychováva alebo aj deformuje. Tu z aleka nejde iba o zbera ov lôpt, ktorých ohrozuje 
pyrotechnika alebo predmety hádzané fanúšikmi smerom na ihrisko. Tu ide o to, že naša mládež, 
naše slovenské deti, potrebujú pri sú asnej ponuke pasívnej zábavy (po íta ové hry, internet) 
podnety k tomu, aby sa vo vä šom po te a vo vä šej miere venovali športu, ktorého príbehy nám 
dennodenne prinášajú silné pozitívne emócie, inšpiráciu, motiváciu. 
Na druhej strane si musíme urobi  jasno v tom, v akom prostredí chceme naše deti k športu vies , 
pretože podpora vz ahu k športu je len jeden aspekt prítomnosti detí a mládeže na štadiónoch. 

alším nemenej dôležitým aspektom je pozitívne pôsobenie prostredia na výchovu a rozvoj 
osobnosti mladých udí. 
Ú as  mladých udí na športových podujatiach je dôležitým prvkom zabezpe ujúcim reprodukciu 
v športe, v komunite športového odvetvia. Dosiahnutie športovania mládeže, podpora športovania 
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más, je ve mi dôležitým predpokladom pre udržanie a zlepšovanie národného zdravia a oddialenie 
nástupu civiliza ných chorôb obyvate stva. 
V Slovenskej republike sa v posledných rokoch postavili alebo významne zrekonštruovali viaceré 
športové zariadenia (haly, zimné a iné štadióny) a plánuje sa realizácia zrejme najvä ších 
športových projektov, o sa týka výstavby športovej infraštruktúry a to rekonštrukcia a výstavba 22 
futbalových štadiónov, vrátane národného futbalového štadiónu v Bratislave. 
Cie om týchto projektov je vytvori  kultivované spolo enské prostredie na slovenských štadiónoch, 
na ktorých sa budú stretáva  priaznivci športovcov a športových podujatí, prostredie, ktoré 
zoh ad uje nároky a predstavy ú astníkov športových podujatí v štandarde zodpovedajúcom 
sú asnej dobe i miestu Slovenska na športovej mape sveta, i Európy. 
V rámci výkonu služby pre slovenskú spolo nos  bol v spolupráci s odborníkmi a zástupcami 
dotknutých záujmových skupín vypracovaný návrh novej legislatívnej úpravy pravidiel 
organizovania verejných športových podujatí vrátane pravidiel správania sa ú astníkov týchto 
podujatí. 
Ak si poslanci slovenského parlamentu návrh osvoja a bude schválený bude to dôležitý krok 
a signál pre všetkých, ktorým zákon ukladá povinnosti alebo im dáva oprávnenia v súvislosti 
s organizovaním verejných športových podujatí alebo ú as ou na nich. 
Schválenie právnej úpravy je však iba jeden z dôležitých predpokladov, ktorým parlamentná 
vä šina môže vyjadri  svoj názor. Rovnako dôležité je, aby ob ianska vä šina túto právnu úpravu 
prijala pozitívne, pochopila a prejavila svoju ob iansku stato nos , svoje národné cítenie 
a zodpovednos  za to, aké bude Slovensko, aké budú verejné športové podujatia na Slovensku 
a nepod ahla letargii. 
Právnu úpravu bude potrebné presadi  do každodenného života športovej, i diváckej komunity na 
každom jednom štadióne. 
Bude to závisie  v prvom rade od organizátorov podujatí – športových klubov a ich majite ov, aký 
štandard správania budú chcie  na svojich podujatiach ponúknu /zabezpe i  ú astníkom podujatí. 
Z poh adu starostlivosti o slušného diváka bude ve mi dôležitým prvkom usporiadate ská služba, 
ktorej lenovia si musia by  vedomí, že ich innos  je výkonom služby a tiež, v prospech koho má 
by  táto služba vykonávaná.  
Dôležitými kontrolnými prvkami budú obec a jeho dozorný orgán, delegát športového zväzu 
a Policajný zbor. Tieto subjekty budú oprávnené iniciova  konania vo i organizátorovi, ak si nebude 
plni  svoje povinnosti, výsledkom ktorých budú opatrenia a sankcie s dôrazom na preventívny 
ú inok a náhradu škody.  
Na záver ostáva len veri , že ur ujúca vä šina a jej reprezentanti nebudú veri  a dúfa , že sa to 
všetko urobí samo alebo, že to za nich, za nás, urobí niekto iný.  
Legislatívci svoj diel služby spolo nosti už vykonali, teraz je rad na „manažéroch“ slovenskej 
spolo nosti a osobitne manažéroch slovenského športu, ktorí organizujú verejné športové 
podujatia. Oni budú v rámci bezpe nostných porád pred podujatiami rozhodova  o tom, o sa 
(ne)bude tolerova , o sa bude striktne vyžadova  a tým pádom fakticky nepriamo rozhodnú aj 
o tom, kto bude, resp. kto nebude chodi  na slovenské štadióny. 
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Po nadobudnutí ú innosti navrhovaného zákona musia by  „slová“ (vyjadrené v systéme právnych 
pravidiel navrhnutých právnikmi na základe analýzy doterajšej právnej úpravy i právnych úprav 
v iných štátoch, ako aj na základe skúseností z praxe z domova i zo zahrani ia) „premietnuté do 
skutkov“ (konkrétnych opatrení, rozhodnutí, príkazov a ich dôsledného vykonávania), ktoré 
zabezpe ia dodržiavanie právnej úpravy organizovania verejných športových podujatí 
v každodennom živote slovenskej spolo nosti. 

Inak sú akéko vek „slová“ – akéko vek zákony, akáko vek regulácia i dokonale prepracovaný 
systém pravidiel, úplne zbyto né, ba až kontraproduktívne, pretože ich prípadné nedodržiavanie i 
ignorovanie spolo nos ou spochyb uje autoritu systému verejnej moci, ktorý ich produkuje, ako 
takého.
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RECENZIA DIELA – BOBEK/ŠIMÍ EK (EDS.): JINÉ PRÁVO LITERÁRNÍ 
MGR., MGR. LADISLAV KRIŽAN PHD. 
– riadite  odboru znaleckej, tlmo níckej a prekladate skej innosti, sekcia Civilného práva, Ministerstvo 
spravodlivosti SR 
– externý pedagóg pre oblas  práva v športe, Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta 

BOBEK, M./ ŠIMÍ EK, V. (EDS.): JINÉ PRÁVO LITERÁRNÍ 
AUDITORIUM, PRAHA, 2011 

„Všetko závisí od uhla poh adu.“ 
Prof. JUDr. Róbert Schronk, CSc. 

Aký je vz ah právnikov – udí živiacich sa prevažne slovom a písmom k umeniu, najmä tomu 
literárnemu? Ko kí sú fascinovaní textom, jeho zdokona ovaním a ko kí nachádzajú inšpiráciu, ale 
i vnútorné autorské uspokojenie v publicistike i krásnej literatúre i pre svoju právnickú prácu? Aký 
je sú asný právnický stav z tohto poh adu? A o (vý)plody takejto jeho innosti, oplatí sa ich íta  
i pre iné veci ako iba prosté od ah enie hlavy od sveta paragrafov i o í od páliaceho monitoru 
v asto intelektuálnej „pásovej výrobe“ v civilnej práci právnika? 

Dielo editorov Michala Bobeka a Vojt cha Šimí ka s názvom Jiné právo literární tieto otázky 
zodpovedá vtipne a s nadh adom. Súbor rôznych literárnych útvarov od ve mi rôznorodých 
autorov- sudcov ústavného súdu, najvyššieho súdu, najvyššieho správneho súdu, nižších súdov, 
akademikov práva od Oxfordu, New York, Prahu až po Košice, advokátov at . stojí za to si pre íta . 
Vypovedá i o tom, ako aleko i blízko majú niektorí právnici našej doby k famóznemu literárnemu 
talentu literáta, ale i právnika Franza Kafky.  

Pod a eského nezávislého novinára – právnika i žurnalistu Tomáša Neme ka, ktorý sa dlhodobo 
zaoberal eským právnym prostredím, najmä cez svoje populárne st p eky v Lidových novinách, sa 
musia naši právnici ini . Právnikov ako stav v esko(slovenských) filmoch pred i po revolúcii totiž 
nevykres ujú umelci práve najlepšie. Už názov jeho príspevku z knihy – „Právníci v eském filmu ili 
Co advokát, to šmejd“ – hovorí sám za seba. Jeho obsah je však ako celá kniha – kompetentný, 
s vlastným názorom, no s láskavou múdros ou a nadh adom takého poh adu z toho nie jedovatého, 
ale pozitívneho brehu. Ten je prízna ný pre celú knihu rovnako ako pre innos  združenia U ená 
právnická spolo nos  ( alej len „U PS“). U PS si dáva za cie  kultivova  právo a jeho prostredie 
u nás. Nielen vytvorením, zdie aním a budovaním znalosti v odbore práva a súvisiacich vedných 
odboroch, ale i postojmi založenými na princípoch odbornosti, slušnosti a primeranosti.  

Kniha Jiné právo literární, ktorá vo ne nadväzuje na v roku 2008 vydané dielko Jiné právo Offline 
a najmä na populárny blog jinepravo.blogspot.com obsahuje to ko rôznych textíkov, že vraca  sa ku 
každému z nich nie je možné a vybra  iba pár z nich by zase nebolo vo i tým ostatným spravodlivé. 

Preto motto tejto recenzie „Všetko závisí od uhla poh adu.“  

Hovorí o poh ade na právo cez o i nie nadutej, ale naopak láskavo múdrej intelektuálnej 
aristokracie, o ktorej tak krásne písala profesorka Alexandra Krsková.1  

                                                            
1) Pozri celý lánok KRSKOVÁ, A.: O zabudnutom poslaní univerzity. In: Právny obzor, 2006, .1, s. 63-73. 



111

MAGISTER OFFICIORUM 2/2013 WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK

 

 

 

„Všetko závisí od uhla poh adu.“ je výrok, tzv. 4. Schronkovej vety. Bola o íslovaná autorom tejto 
recenzie pod a poradia, ako ju po ul. Túto zapísal ešte po as vlastného vysokoškolského štúdia 
po as rozprávania jednej „story“ spomínaného profesora. Bol to príbeh o stene vý ahu 
v petržalskom paneláku, ktorú takto prikrášlil neznámy autor, ktorého podpis je v tomto našom 
prípade úplne k ú ový. Znel: „Šku avý...“.  

Predmetný výrok zaznel po as prednášky pána profesora v autorom eseje ve mi ob úbenej asti 
tzv. „poznámky pod iarou“. Tá tentoraz pojednávala o výklade a aplikácií platných a ú inných 
právnych noriem z oblasti pracovného práva. Ono takéto platné a ú inné právo je pre študenta 
práva zvä ša fajn. Ke že íta  vedia všetci študenti vysokej školy, vyzerá to štúdium práva 
spo iatku vcelku jednoducho. Poznate ne. Nie je to však tak. Doby, ke  právnikovi „sta ilo vedie “ 
pár ve kých kódexov typu ABGB resp. Code Civil naspamä , sú dávno a nenávratne pre . 

Rovnako ako doby, kedy sta ilo ma  k ich nasledovníkom i u nás najmä dobrý komentár, ktorý 
nekon il vždy tam, kde za ínal problém. Úvodný ironický výrok: „Ve  je to také jednoduché… sta í 
si pre íta  predpis...“2 nachádzajúci sa ako motto k výbornému komentáru jedného na naše pomery 
až nezvy ajne stabilného právneho predpisu, to iba potvrdzuje. Postmoderná doba totiž priniesla 
i do sveta práva pojem dekonštrukcie. Dekonštrukcie právneho poriadku. Dôsledkom je potom 
i v našich slovenských podmienkach viacero nemenovaných dúfajme, že navždy iba legislatívnych 
návrhov. I tieto však môžeme hravo porovnáva  napr. s eským prípadom vyhlášky . 294/2006 Sb. 
Tá bola prijatá napriek vládnemu „bezvládiu“ a logickej normotvornej ne innosti eského 
parlamentu príslušným ministerstvom a pojednáva o odchylnom postupe pri usmrcovaní špa ka 
(škorca) obecného.3 Tento príklad nemá by  atakom na dôležitos  a nevyhnutnos  kogentných 
noriem v práve životného prostredia pri ochrane prírody a krajiny, ale skôr dôkazom ur itej 
absurdity sú asného pozitívneho práva. V tomto smere ako alší príklad, tentoraz z dielne EÚ, 
poslúži nariadenie Komisie ES . 1462/2006 o zaradení ur itého tovaru do kombinovanej 
nomenklatúry (Ú. v. EÚ L 272, 3.10.2006, s. 13 – 14)4, ktoré popisuje ako vyzerá tzv. „euroove ka“5 
– výrobok z keramiky a textilu ur ený na vnútornú výzdobu domov. 

Nevyhnutné, potrebné alebo iba úsmevné?! Skôr to posledné, až do chvíle kým lovek 
neporozmýš a nad tým, aký môže ma  tento stav dopad na študentov práv a následne i právnikov 
sú asnosti. Ústi totiž až vo fenomén tzv. „strateného právnika“. Strateného v záplave stále sa sná  
až geometrickým radom množiaceho pozitívneho práva vnútroštátneho i z dielne byrokracie 
Európskej Únie, ktoré právnik nemôže po as svojho života nielenže nosi  v hlave, ale už ani len 
pre íta  i dokonca vôbec tuši  o jeho holej existencii. 

Autor tejto recenzie sa ob as cíti by  jedným z takýchto „stratených právnikov“. asto a rád si 
spomína na zásadný lánok prof. Holländera6, ktorý prí iny jeho vlastných pocitov dokázal uväzni  
básnickým spôsobom do slov, ku ktorým sa opakovane vracia: „V právnej politike sú asnosti sme 

                                                            
2) KOŠI IAROVÁ, S.: Správny poriadok. Komentár s novelou ú innou od 1. januára 2004. Šamorín: Heuréka, 2004, s. 3. 
3) Pozri KÜHN, Z.: Nové právnické okénko v Hospodá ských novinách aneb Co s legislatívní smrští? In: BOBEK, M. - KOMÁREK, J. 
(eds.): Jiné právo offline. Praha: Auditórium, 2008, s. 185-187. 
4) Dostupnos  na internete:  
http://eur- 
lex.europa.eu/Notice.do?val=433921:cs&lang=sk&list=433921:cs,&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords=&checktexte=chec
kbox&visu=#texte. 
5) Pozri KINDL, J.: Euroove ka: o). In: BOBEK, M.- KOMÁREK, J (eds.).: Jiné právo offline. Praha: Auditórium, 2008, s. 254-255. 
6) HOLLÄNDER, P.: Soudce dnes: Bariéra postmoderní dekonstrukce nebo industriální továrna na rozhodnutí? In: HOLLÄNDER, 
P.: Ústavn právní argumentace. Ohlédnutí po deseti letech Ústavního soudu. Praha: Linde, 2003. s. 11- 24., citát je zo strany 
23. 
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svedkami pretrvávajúcej dominancie legislatívneho optimizmu, viery v schopnos  normatívnou 
reglementáciou ovplyv ova  detaily udského diania, spojených s hypertrofiou právnych predpisov, 
s nepreh adnos ou, nestálos ou, nezrozumite nos ou právneho poriadku, s jeho dekonštrukciou.“6 

Ako však tejto dekonštrukcii môže eli  bežný, bezbranný, „stratený právnik“? Ako zmeni  náš 
systém výu by práva i postoj k nemu v praxi v postmoderne?! o z oblasti práva je skuto ne 
dôležité? o íta , a o nie v dobe zahltenia textami? A ako si dokáza  „správne“ vybra ? 

Je smutným, no holým faktom, že filozofia práva i právo a umenie nie je a nikdy nebude pre 
každého. Prof. Alexandra Krsková na základe vlastných dlhoro ných pedagogických skúseností 
tvrdí, že je ur ená iba asti študentskej/právnickej populácie: „...ktorú charakterizuje intelektuálna 
zvedavos , ktorou prevyšujú svojich kolegov.“7 So stúpajúcou osobnou motiváciou študentov i 
právnikov môže ich celkový po et rás , bude stále viac a viac študentov práva a právnikov, ktorí 
svoj poh ad budú upiera  od znenia slovenských zákonov i inam.  

Prvý, viac inštinktívny ako racionálny predpoklad temer každého loveka plynúci mu z pocitu, ke  
sa povie slovné spojenie „právo – text – umenie“ sa i vo svetle týchto slov zdá potom od za iatku 
chybný. Ich vz ah totiž nikdy nemal by  a nemá by  ani teraz vz ahom odcudzenia. Pri uvedomení si 
poznania, že sa nedá jednoducho ví azi  napr. prostým pre íslovaním súpera v parlamente si 
uvedomíme, že sú to deti toho istého otca. H adanie dobra a správna (spravodlivosti) sa má dia  
pomocou poznania zákonov, ale aj judikatúry súdov, a to najmä najvyšších a ústavných8, a ich 
reflexie v reálnom živote cez umenie poh adu z rôznych uhlov zabezpe ujúcich vyváženos  
a pluralitu dialógu smerujúceho k pravde o spravodlivej spolo nosti sú asnosti.  

Strach, že by sa spolo nos  mohla potom opätovne zvrhnú  k ne udskosti práva po as 2. svetovej 
vojny i k politickým procesom 50. rokov u nás, nie je opodstatnený. Rovnako sa už viac nevráti 
doba nedávno minulá, kedy mieru osobnej slobody, udských práv i súkromného vlastníctva 
jednotlivca ur ovali najmä Vyšinského teórie i socialistická právna veda.9 

Lebo tak, ako U PS a jej aktivity, ani kniha Jiné právo literární a komunita na blogu 
jinepravo.blogspot.com nechápe právo iba ako remeslo i zdroj obživy ani ako predstavu luxusného 
domu, ve kého auta a drahého obleku. Nie, chápe ho ako postoj, pod a ktorého právo a najmä 
osoby, ktoré ho steles ujú a vykonávajú, by mali by  viac ako iba púhymi „remeselníkmi slova“. Pre 
náš terajší i budúci právnický stav je to pozitívna správa. Nemal by sa nikdy i v aka takýmto 
aktivitám a knihám ako je napr. Jiné právo literární javi  ako „šku avý“... 

                                                            
7) KRSKOVÁ, A.: Obrana filozofie práva alebo „ni  nie je praktickejšie ako dobrá teória“. In: Právny Obzor, 1998, . 3, s. 237. 
8) Pre komplexné, vynikajúce a nám v prístupnom jazyku a právnej kultúre najaktuálnejšie informácie k práci s judikatúrou pozri 
KÜHN, Z.- BOBEK, M. (eds.): Judikatúra a právní argumentace. 2. prepracované a aktualizované vydanie. Praha: Auditórium, 
2013, s. 496. 
9) Pozri rozsiahlu reflexiu tohto obdobia v publikácií BOBEK, M. - MOLEK, P. - ŠIMÍ EK, V. (eds.): Komunistické právo 
v eskoslovensku. Kapitoly z dejín bezpráví. Brno: Medzinárodný politologický ústav Masarykovej univerzity v Brne, 2009. 
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VYBRANÉ VEDECKO-TEORETICKÉ PODUJATIA (SEPTEMBER – OKTÓBER 2013) 
 

 

Téma: 

Typ podujatia: 

Dátum konania: 

Miesto konania: 

alšie informácie: 

Ochrana osobných údajov 

konferencia  

10.09.2013 – 11.09.2013 

Podbanské – Vysoké Tatry, Grandhotel Permon  

http://konferencie.education.sk/d-69489/ochrana-osobnych-udajov-konferencia-vysoke-tatry-
grandhotel-permon 

Téma: 

Typ podujatia:  

Dátum konania:  

Miesto konania:  

alšie informácie: 

XI. LUBYHO PRÁVNICKÉ DNI – Ochrana slabšieho subjektu v súkromnom práve 

medzinárodná vedecká konferencia 

19.09.2013 – 20.09.2013 

Kongresové centrum Slovenskej akadémie vied, Smolenice 

http://iuridica.truni.sk/index.php/sk/zakladne-informacie/m-zi-archiv-noviniek/36-
pripravujeme/1094-lubyho-dni 

Téma: 

Typ podujatia:  

Dátum konania:  

Miesto konania:  

alšie informácie: 

Trestná zodpovednos  podnikajúcich subjektov a ekonomické trestné iny 

konferencia  

25.09.2013 – 26.09.2013 

Ul. 17. novembra 11, Tren ianske Teplice – Hotel Most Slávy  
http://konferencie.education.sk/d-69528/trestna-zodpovednost-podnikajucich-subjektov-a-
ekonomicke-trestne-ciny-konferencia-trencianske-teplice-hotel-most-slavy 

Téma: 

Typ podujatia:  

Dátum konania:  

Miesto konania: 

alšie informácie: 

Šport a právo 
medzinárodná konferencia 

03.10.2013 – 04.10.2013 

Poprad, Športová 1397/1, hotel AquaCity 

http://www.ucps.sk/Sport_a_Pravo_2013 

Téma: 

Typ podujatia:  

Dátum konania:  

Miesto konania:  

alšie informácie: 

Identita jednotlivca a jej technologická a právna ochrana v kyberpriestore

konferencia 

02.10.2013 

Technopol, Kutlíkova 17, Bratislava 

http://konferencie.efocus.sk/konferencia/identita-jednotlivca-a-jej-technologicka-a-pravna-
ochrana-v-kyberpriestore 

Téma: 

Typ podujatia:  

Dátum konania:  

Miesto konania:  

alšie informácie: 

Bratislavské právnické fórum 2013 

medzinárodná vedecká konferencia 

10.10.2013 – 11.10.2013 

Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie . 6, Bratislava 

http://www.lawconference.sk/bpf/index.php 



 

 

 

 

 
 

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. 
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