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1. KAPITOLA - ÚVOD DO PRÁVA
„Preto nenecháme vládnuť človeka, ale zákon,
lebo človek to robí vo svoj prospech a stáva sa tyranom“.
Aristoteles: Etika Nikomachova, 1134a,b
Úvod
Poznanie práva, možnosť obsiahnuť základné pojmové vymedzenia a „definície“
práva z pohľadu právnej teórie, s tým bezprostredne súvisiaca možnosť predstavené pojmy
aplikovať v štúdiu jednotlivých právnych disciplín slovenského práva, je účelom spracovania
tejto úvodnej časti učebného textu. Jeho predmetom sú preto len základné otázky dotýkajúce
sa teórie práva, ktorá je teóriou tak súkromného ako aj verejného práva a samozrejme teóriou,
ktorá na svet práva nazerá z nadhľadu. Nazerá naň akoby z priestoru, ktorý sa nachádza
o niečo vyššie, ako miesto, z ktorého konkrétne platné právo v spojení s jeho realizáciou,
aplikáciou, judikatúrou, vykonávajúc potrebné zovšeobecnenia, právo, či už ústavné, správne,
občianske, obchodné alebo trestné, sa vykladá a analyzuje. Teória práva v sústave právnych
náuk jej týmto spôsobom umožňuje vidieť právo v celom kontexte spoločenských vzťahov,
ktoré to ktoré právne odvetvie vytvára a podrobnejšie upravuje. Z tohoto pohľadu autor verí,
že predkladaný učebný text Vám bude spoľahlivým sprievodcom po „svete práva“.
Cieľ
Tak ako je vyššie uvedené, cieľ učebného materiálu spočíva v podaní a objasnení
základných pojmov z teórie vedy o práve, v ich usporiadaní podľa ich významu: čo je právo
a aké poznáme pramene práva z hľadiska vývoja a z pohľadu slovenského právneho poriadku,
čo sú právne normy, aké sú ich špecifické znaky, štruktúra právnej normy, druhy právnych
noriem, čo tvorí právny systém a veľkú skupinu tvorí popis právnych vzťahov, prvkov
právnych vzťahov, cez vznik, zmenu a ich zánik. Učebný text je ukončený časťou realizácia
a výklad práva. Týmto obsahom sa sledoval zámer oboznámiť čitateľa s praktickou aplikáciou
práva v tom ktorom odvetví slovenského práva a naplnenie hlavnej ambície, aby študenti, či
ostatná verejnosť, ktorá bude mať záujem sa s týmto učebným textom oboznámiť, vedomosti,
ktoré získali jeho štúdiom, mohli pri svojom pracovnom uplatnení aj reálne využiť v praxi.
Návod ku štúdiu
Preštudovanie tejto časti, vrátane zodpovedania otázok v jeho závere, si bude
vyžadovať cca 6 hodín štúdia.
Vlastný text
1.1 Právo a jeho úloha v spoločnosti

Právo je jedným z prostriedkov regulácie spoločenského života, mierou ľudských vzťahov,
systémom pravidiel, ktoré si vytvára a vynucuje štát. Bezprostredným účelom práva nie je
opísať, ale ovplyvniť, zmeniť, alebo zachovať správanie ľudí, zachovať právne myslenie.
Jednou z večných tém právneho myslenia je vzťah prirodzeného a pozitívneho práva.
Prirodzené právo tvoria normy, o ktorých si ľudia myslia, že sú právne bez ohľadu na
to, či sú štátom ako právne uznané. Predstavujú súhrn noriem spravodlivého konania,
vyvierajúce z inštinktu, či úrovne sociálnosti a zároveň opierajúce sa o rozum. Prirodzenoprávne myslenie je v ktorejkoľvek dobe a forme v podstate presadzovaním viery v úroveň
hodnôt, ktoré spoločnosť ako vlastné uzná. Práva sú prirodzené v tom zmysle, že nie sú
produktom žiadnej legislatívy, konvencie, alebo hypotetickej zmluvy.
Medzi základné prirodzené práva človeka patria právo na život, slobodu a majetok
(vlastníctvo). Ďalej právo vzťahujúce sa na spôsob vlády, konkrétne vlády zákona a napokon
ľudské práva, ktoré zahŕňajú nárok na určité spoločenské, kultúrne a ekonomické hodnoty.
Dnešné filozofické, či skôr etické ponímanie ľudských práv sa spája najmä s ich
prepojenosťou so základnými hodnotami ľudstva ako je sloboda, rovnosť, spravodlivosť
a autonómia človeka, čo v súhrne vyjadruje podstatu ľudského blaha.
Právo vymedzené zákonodarstvom konkrétneho štátu označujeme ako pozitívne právo.
Pozitívne právo, alebo platné právo štátu predstavuje vysoko inštitucionalizovanú formu
zoficiálnenia a spravidla i konsenzu o pravidlách správania. Pozitívnemu právu dávajú
charakter pozitívnosti štyri elementy : rozkaz (dovolenie), povinnosť (právo), sankcia
a suverénna moc. Platné právo každého štátu tvoria právne normy. Pod týmto pojmom je
potrebné rozumieť pravidlá správania v určitých okolnostiach, ktoré majú predpísanú
formu a k ich dodržiavaniu donucuje štát. Sú zhrnuté do väčších celkov: ústavy
a ústavných zákonov, zákonov, nariadení, vyhlášok a pod.
Prirodzené a pozitívne právo možno vzájomne porovnávať a hodnotiť podľa noriem druhého.
Prirodzené právo by nemohlo existovať bez pozitívneho práva, vo vzťahu s ktorým získava
svoj „právny“ rozmer. Býva tiež považované za kritérium hodnotenia a správnosti
pozitívneho práva. Pozitívne právo však neraz býva v rozpore s právom prirodzeným
a morálkou. Ich vzájomný rozpor môže postaviť človeka do situácie, keď vyhovie buď
pozitívnemu, alebo prirodzenému právu a morálke. Ak právo nezodpovedá kritériu historicky
konkrétneho minima humanizmu a spravodlivosti, znižuje to aj význam právnej istoty, ktorú
garantuje. Zmysel práva nespočíva v ňom samom, ale v tom, čo spoločnosti a ľuďom
poskytuje.
Existencia práva sa spája s existenciou organizovanej spoločnosti. „Ubi societas, ibi ius“
hovorievali starí Rimania, t. zn. kde je spoločnosť, tam je aj právo. Ale túto charakteristiku
môžeme nájsť nielen v staroveku. Vedci, sociálni a kultúrni antropológovia nachádzajú
znaky práva už v primitívnych spoločnostiach. Aj vedeckým výskumom aj vlastnými
poznatkami je preukázané, že existencia práva v spoločnosti predpokladá o. i. verejnú
autoritu. Štátna moc pri vymedzení správania členov danej spoločnosti pomocou práva sa
realizuje ako právomoc orgánov na tvorbu a realizáciu práva. Zvrchovanosť štátu sa
prejavuje existenciou špecifických znakov štátu suverenita, územie, obyvateľstvo, ale najmä
prostredníctvom existencie právneho systému a tvorby práva, ako aj prostredníctvom
nezávislej jurisdikcie. Tvorba právneho mechanizmu je zložitý postup, v ktorom sa
v demokratických podmienkach uplatňujú rôzne mechanizmy tvorby spoločenskej vôle, ktorá
sa navonok prejavuje ako vôľa štátu.
Výsledkom tvorby práva sú právne normy, ktorých obsahom právnych noriem je teda
spoločenská vôľa a spoločenský (štátny) záujem. Pri tvorbe práva sa teda vytvárajú normy,
prostredníctvom ktorých verejná štátna autorita určuje správanie ľudí, obmedzuje slobodu

každého člena spoločnosti. Určité obmedzenie slobody je však nevyhnutné v záujme
zabezpečenia života jednotlivca v spoločnosti.
Medzi najdôležitejšie súbory noriem a súčasne aj hodnôt, patrí morálka, politika,
náboženstvo, zvyky a obyčaje.
Presadzovanie hodnôt prostredníctvom práva
je efektívnejšie , pretože jeho
uplatňovanie garantuje štát, ktorý utvára spoločnosť so všetkými potrebnými nástrojmi ,
ktoré môže a má použiť na dosiahnutie realizácie spoločenskej vôle vyjadrenej ako štátna
vôľa vo forme zákonov a iných právnych predpisov.
Prvoradou úlohou práva je teda prispieť k vytvoreniu poriadku v spoločnosti. Právo
chápané ako systém právnych noriem, je výrazom mocenskej riadiacej koordinácie vzťahov
v spoločnosti. Špecifickými znakmi práva na rozdiel od ostatných spoločenských noriem sú:
a) štátne donútenie, ktoré je možné uplatniť prostredníctvom súdov, prokuratúry, polície, či
iných orgánov štátu
b) štátom určená alebo uznaná forma práva, tým sa rozumie forma, v ktorej sa vydávajú
jednotlivé druhy právnych noriem a to tak z hľadiska procedúry prijímania právnych noriem,
ako aj z hľadiska jej výsledku, (ústava, zákony, nariadenia vlády, vyhlášky a iné normatívne
právne akty a určenie ich platnosti).
c) nomizmus práva – v určitom štáte ( spoločnosti) platí len jedno právo.
Najznámejšie, či najviac skloňované pojmy práva v spojení s realizáciou práva sú:
- rovnosť (rovnoprávnosť) podľa zákona znamená, že ľudia sú si rovní ako ľudské bytosti,
sú si rovní pred zákonom. To však nevylučuje prirodzenú nerovnosť jednotlivca, určenú
a podmienenú biologicky. Pri aplikácii tejto hodnoty (rovnosti) majú ľudia rovnaké práva
a slobody a majú aj rovnaké právo na právnu ochranu, bez ohľadu na rasu, farbu pleti,
pohlavie, jazyk, náboženstvo, politické alebo iné presvedčenie, národnosť, majetok alebo
spoločenské postavenie. Taktiež nehovoríme o sociálnej nerovnosti, ktorá sa
v demokratických štátoch prejavuje v materiálnej oblasti, v oblasti vlastníctva a rozdeľovania
ako nerovnosť príjmov, spotreby, nerovnosť v oblasti trávenia voľného času apod.
- spravodlivosť – patrí medzi najzaujímavejšie hodnoty, rozumieme ňou určitý prístup
spoločnosti k rozdeľovaniu bohatstva, titulov, úradov, alebo naopak k rozdeľovaniu trestov,
bremien, atď. Hodnoty v spoločnosti sú však vždy nejakým spôsobom obmedzené. Pri ich
rozdeľovaní nemožno uspokojiť všetkých členov spoločnosti aj keď člen spoločnosti po nich
túži a je spôsobilý ich užívať. Legitímnou spravodlivosťou rozumieme spravodlivosť na
základe práva a len podľa práva.
1.2 Pramene práva
Podľa právnej teórie sa pramene práva delia na:
-

materiálne,

-

formálne (formy práva).

Materiálnymi prameňmi rozumie teória práva materiálne podmienky života spoločnosti, t.j.
prírodné, geografické, ekonomické, mravné a politické, technologické, ekologické,
medzinárodné a iné podmienky života určitej spoločnosti, ktoré ovplyvňujú tvorbu práva
a z ktorých tvorba práva vychádza..

Vo formálnom zmysle prameňom práva rozumieme tie konkrétne právne formy, právne akty,
ktoré obsahujú právne normy a ktorých uplatnenia alebo splnenia sa možno domáhať.
Prameňom práva nie je právna doktrína – t. j. vedecké názvy a výsledky vedeckej práce
v oblasti vied o štáte a práve. Tieto idey a závery z vedeckého výskumu by mohli získať
normatívnu povahu, to znamená byť obsahovou zložkou prameňov práva len v takom prípade,
ak sa stali súčasťou príslušného normatívneho právneho aktu (zákona, nariadenia vlády,
vyhlášky apod.).
V historickom vývoji sa stretávame so štyrmi druhmi prameňov práva. Sú to:
a) právne obyčaje,
b) normotvorné právne akty,
c) precedensy,
d) normatívne zmluvy.
Právna obyčaj je najstaršou formou práva. Rozumieme ňou pravidlo správania, ktoré sa
dlhodobým používaním ustálilo a ktoré štát používa ako právnu normu, jeho zachovanie
uplatňuje štátne donútenie a právne sankcie. Prameňom práva nebola každá obyčaj, ale len tá,
za dodržiavaním ktorej stála donucovacia moc štátu.
Obyčajové právo rozumieme ako nepísané právo – na jeho platnosť a pôsobnosť sa
nevyžaduje existencia písomnej formy. V minulosti významní sudcovia spisovali obyčaje
zachovávané štátnymi orgánmi a súdmi a spracúvali ich spočiatku do nie oficiálnych zbierok
právnych predpisov. Na území Slovenska mala v podstate štyri storočia právnu záväznosť
zbierka právnych predpisov z oblasti občianskeho práva zostavená palatínom Štefanom
Vebócim za kráľa Vladislava II. nazývaná OPUS TRIPARTITUM. Aby sa ktorákoľvek
obyčaj mohla považovať za právne záväznú, musí spĺňať určité náležitosti, najmä:
-

jej dlhodobé a reálne zachovávanie určitou skupinou (pospolitosťou),

-

určitosť obsahu práv a povinností, ktorých sa týka,

-

všeobecné presvedčenie obyvateľstva (pospolitosti) o jej záväznosti.

Presvedčenie obyvateľstva o jej záväznosti sa prejavuje jej dodržiavaním a potvrdzovaním
v postupe štátnych orgánov a v sankcionovanosti jej porušenia. Na rozdiel od obyčají
náboženských a morálnych, ide o pravidlo, ktoré vzniklo ako dlhodobo opakovane používané
pravidlo. Právne obyčaje boli typickým a prevládajúcim prameňom práva v minulosti, najmä
v stredoveku a to nielen v anglo-americkom právnom systéme (Common Law), ale aj
v kontinentálnej Európe. V súčasnosti sa právna obyčaj považuje za prekonaný prameň práva.
V anglo-americkom právnom systéme boli obyčaje začlenené do konkrétnych rozhodnutí,
takže dnes tvoria ich súčasť, resp. predstavujú už samostatné, moderným obsahom a jazykom
vyjadrené precedensy.
Normatívne právne akty sú všeobecne záväzné právne predpisy ako výsledky normotvornej
činnosti práva, ktoré obsahujú právne normy. Existuje niekoľko druhov normatívne právnych
aktov. Napríklad podľa právnej sily rozlišujeme: zákony, nariadenia vlády, vyhlášky a iné.
Normatívne právne akty ústavodarných – zákonodarných orgánov sa nazývajú primárne
normatívne právne akty, normatívne právne akty výkonných orgánov majú povahu
sekundárnych - odvodených aktov – vydávajú sa na základe zákonov a na ich vykonanie.
Normatívne akty štátnych orgánov delíme na všeobecne záväzné a interné inštrukcie
Precedensy - kým v štátoch kontinentálnej Európy je základným prameňom práva
normatívne právny akt a normatívna zmluva, v anglo-americkom právnom systéme je

dôležitým prameňom právo tvorené súdmi (Jadge – made – law) a rozhodnutiami orgánov
štátnej správy. Rozhodnutiami súdov a štátnej správy vzniká právo, ktoré má základ v riešení
konkrétnej veci súdom či orgánom štátnej správy, ale v konečnom dôsledku nadobúda
všeobecnú záväznosť.
Precedens je zvláštna forma práva, vyplývajúca z praxe štátnych orgánov, spravidla súdov
a správnych orgánov a v konkrétnej veci získava takéto rozhodnutie všeobecnú záväznosť aj
pre ďalšie prípady, ak sa ním riešil prípad doposiaľ neupravený právom. V kontinentálnom
systéme práva sa súdy pri rozhodovaní fakticky spravujú výsledkami rozhodovacej činnosti
najvyšších súdov, t. j. judikatúrou najvyšších súdov.
Ak sa v súdnej praxi vyskytujú prípady, ktorých riešenie právny predpis nepredvídal, súdy
potom vypĺňajú medzery v práve – hovoríme o sudcovskej tvorbe práva – o dotváraní práva
judikatúrou. Rozhodnutia a stanoviská Najvyššieho súdu SR napriek tomu, že nie sú
v Slovenskej republike všeobecne záväzné, sa publikujú a nižšie súdy ich v rozhodovacej
činnosti rešpektujú.
Normatívna zmluva - Zmluva spravidla upravuje len konkrétny individuálny právny vzťah.
Zväčša teda nemá normatívny charakter. Výnimočne však môže mať normatívny charakter
a môže sa stať prameňom práva, ak v súlade s právnym poriadkom obsahuje všeobecne
záväznú úpravu práv a povinností vo väčšine prípadov neurčitého počtu subjektov, t. j. ak
záväzne upravuje určitú skupinu právnych vzťahov ( napr. kolektívne zmluvy obsahujú
dojednania normatívneho charakteru majú práva a povinnosti, ktoré nevznikajú
individuálnym subjektom - zmluvným stranám – ale jednotlivým zamestnávateľom).
Právna obyčaj, ani precedensy nie sú prameňom slovenského práva. Čoraz väčší význam
v SR nadobúdajú ako normatívne zmluvy najmä medzinárodné zmluvy. Prameňom
vnútroštátneho práva sa stávajú až transformáciou do právneho poriadku prostredníctvom
normatívne právneho aktu.
Pojem prameň práva sa častejšie používa v druhom význame, vo význame formy práva.
1.3 Právny systém a právna norma
Právne normy zaraďujeme do oblasti spoločenských noriem, t. j. pravidiel upravujúcich
správanie ľudí v spoločenských vzťahoch. Obsahom právnej normy je teda spoločenská
vôľa a spoločenský (štátny) záujem. Pravidlá správania sa vytvárané, alebo uznávané
štátom, ktoré určujú očakávané správanie, nazývame právne normy. Správanie nie je
upravené len právnymi normami, okrem nich existujú aj iné druhy spoločenských noriem, tiež
regulujúcich správanie ľudí, od ktorých musíme právne normy odlišovať. Sú to predovšetkým
normy morálne a politické.
Mravnými normami rozumieme také pravidlá správania, ktorými spoločnosť hodnotí určité
ľudské konanie ako dobré alebo zlé, zasluhujúce odsúdenie, resp. zavrhnutie. Mravné normy
účinkujú najmä ako spoločenská mienka o správaní osoby, ktorá sa prejavuje buď
odsúdením, alebo schválením jej konania.
Naproti tomu pôsobenie právnych noriem sa spravidla zabezpečuje donucovacou mocou štátu,
pretože ich štát považuje za také pravidlá správania, ktoré sú nevyhnutné na ochranu
existujúceho a požadovaného stavu spoločnosti.
Politické normy sú pravidlá správania, určované politickými a spoločenskými organizáciami.
Sú obsiahnuté v stanovách týchto organizácií, ich dodržiavania zabezpečuje resp. vynucuje

len príslušná politická, príp. spoločenská organizácia. Medzi sankcie za nedodržiavanie
takýchto noriem patrí spravidla pokarhanie, napomenutie, vylúčenie, pozbavenie funkcie
apod.
1.4 Spôsob prijímania právnych noriem
Spoločenské normy sa stávajú právnymi až vtedy , keď ju osobitne na to oprávnené orgány
ustanovili za všeobecne záväzné pravidlo. Právne normy sú ustanovené ako všeobecne
záväzné pravidlá správania sa ľudí. Všeobecná záväznosť sa prejavuje tak, že sa vzťahujú
na všetkých členov určitej spoločnosti. Zaväzujú jednotlivcov (fyzické osoby), ako aj ostatné
subjekty (právnické osoby), upravujú najdôležitejšie – rozhodujúce spoločenské vzťahy
v našej spoločnosti. V tom spočíva aj osobitný spôsob ich schvaľovania v ústavodarnom –
zákonodarnom orgáne, ktorý si v zjednodušenej podobe priblížime cez vysvetlenie pojmov
zákonodarná iniciatíva a spôsob ich schvaľovania:
Zákonodarná iniciatíva je právo podať návrh zákona spolu s dôvodovou správou. Dôvodová
správa obsahuje zhodnotenie súčasného stavu, odôvodnenie potreby nového zákona, jej
hospodársky a finančný dosah, ale najmä vplyv na štátny rozpočet.
Spôsob schvaľovania normatívne právnych aktov môže mať tri etapy:
Prvé čítanie: Predseda Národnej rady Slovenskej republiky doručí návrh zákona všetkým
poslancom najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady SR a navrhne ho prideliť
ústavnoprávnemu výboru, príp. ďalším výborom a súčasne navrhne gestorský výbor pre tento
návrh. Na schôdzi Národnej rady SR návrh uvedie navrhovateľ, po ňom vystúpi spravodajca
určený gestorským výborom. Vo všeobecnej rozprave sa Národná rada SR môže uzniesť tak,
že:
a) návrh zákona vráti navrhovateľovi na dopracovanie,
b) nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona,
c) ho prerokuje v druhom čítaní.
Druhé čítanie prebieha tak, že sa predkladaný návrh zákona pridelí ústavnoprávnemu
výboru a iným výborom vrátane gestorského výboru v lehote 30 dní na prerokovanie odo dňa
pridelenia. Odohráva sa najmä vo výboroch, kde ho odôvodňuje člen vlády, alebo vedúci
ústredného orgánu. Výbor vypracuje o výsledku prerokovania návrhu správu spolu so
stanoviskom výboru, pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Potom poslanci môžu podávať
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy za podmienky súhlasu 15 poslancov.
Tretie čítanie – ak boli v druhom čítaní pozmeňujúce návrhy, koná sa tretie čítania. Pristúpi
sa k hlasovaniu o návrhu zákona ako celku.
Národná rada SR je schopná uznášať sa za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny všetkých
poslancov. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných –
celkom 150 poslancov. V prípade prijatia ústavy, jej zmeny, ústavného zákona o voľbe a
odvolaní prezidenta a o vypovedanie vojny inému štátu sa vyžaduje súhlas 3/5 všetkých
poslancov (tzv. kvalifikovaná väčšina). Zákony Národnej rady SR podpisuje predseda
Národnej rady SR, predseda vlády SR a prezident SR. Ak prezident vráti zákon, prerokuje sa
opäť v druhom a treťom čítaní. Ak Národná rada SR schváli vrátený zákon, zašle ho predseda
do 14 dní od schválenia na vyhlásenie v Zb. zákonov. Prezident a predseda parlamentu
nemajú absolútne veto a preto sú povinní ho podpísať. O zákone o štátnom rozpočte,
a o ratifikácii medzinárodných zmlúv sa rozhoduje len v 2. a 3. čítaní (v osobitnom konaní).

Špecifické znaky právnych noriem, ktoré ich odlišujú od ostatných spoločenských noriem,
spočívajú v tom, že: sú vydané v osobitnej, štátom uznanej forme, záväznosť,
normatívnosť, všeobecnosť, ich zachovanie je vynutiteľné štátom.
a) Vydanie právnej normy v osobitnej, štátom uznanej forme, t. j. ako normatívne právny
akt ( zákony, nariadenia, apod. sú publikované, teda uverejňované v úradných zbierkach,
musí ich schváliť štátny orgán s potrebnou normotvornou právomocou.
b) záväznosť - vyplýva z ich platnosti.
c) normatívnosť. Už sme spomenuli, že pre právne normy sú charakteristické: rozkaz,
povinnosť, sankcia a suverénna moc. Právne normy teda prikazujú, zakazujú, alebo aj
dovoľujú určité správanie. Jazyk, ktorý sa v ich štylizácii používa je jazykom spisovným, ale
z dôvodu osobitosti výrazových prostriedkov ( terminológie, ktorú používajú), sa nazýva aj
jazykom právnym. Právny jazyk je jazykom právnych predpisov. Právnický jazyk je jazykom
rozhodovacej činnosti štátnych orgánov, právnej vedy apod. Slová vyjadrujúce zákazy
a príkazy nazývame normatívne právne vety. Vety, ktorých obsahom je dovolenie,
nazývame permisívne právne vety. Okrem právnych viet sa v normatívne právnom akte
vyskytujú aj výrokové vety, výroky. Rozdiel medzi normatívnymi právnymi vetami
a výrokmi spočíva v tom, že normatívna veta vyjadruje to, čo má byť, kým výroky
vypovedajú o tom, čo je, čo existuje alebo nie je.
d) všeobecnosť právnej normy znamená, že norma sa vzťahuje na všetky prípady rovnakého
druhu a neurčitého počtu. Právna norma nie je adresovaná konkrétnemu subjektu, ale
neobmedzenému počtu subjektov, určenie subjektu je dané tým, že sa vzťahuje na občanov
Slovenskej republiky, alebo sa vzťahuje len na podnikateľské subjekty (napr. Obchodný
zákonník).
e) Úloha štátneho donútenia v demokratickom štáte je ochraňovať jednotlivca a spoločnosť
pred porušovaním práva a jeho dôsledkami. Štátnym donútením sa zabezpečuje plnenie
právnych povinností v prípadoch nerešpektovania práva. Štátne donútenie delíme na
priame a nepriame. Pri nepriamom donútení sa činnosť štátu zameriava na to, aby povinný
subjekt, ktorému právo ukladá právne povinnosti, dobrovoľne splnil primárnu právnu
povinnosť ustanovenú právnou normou, alebo aby v prípade jej nesplnenia dobrovoľne splnil
jej sekundárnu právnu povinnosť (napr. po rozhodnutí súdom plniť to, čo mu je v rozhodnutí
uložené, resp. konať určeným spôsobom atď.). Ak sa nepriame donútenie vrátane uloženia
sekundárnej povinnosti súdnym alebo správnym rozhodnutím nestretlo u povinného
s dobrovoľným plnením, nastupuje priame donútenie, ktoré organizuje štát.
Niektoré formy priameho donútenia sú totožné so sankciou. Sankcie sa delia na:
a) Súkromnoprávne sankcie sú väčšinou reparačné povinnosti ( napr. náhrada škody),
reštitučné (napr. uvedenie do pôvodného stavu), alebo satisfakčné (napr. zadosťučinenie
v peniazoch a povinnosť publikovať ospravedlnenie v periodiku vydavateľa) a
b) Verejnoprávne – uplatňujú sa represívne sankcie, ktoré sa používajú v trestnom,
správnom, finančnom práve. Charakteristickým je ukladanie trestov alebo ochranných
opatrení (ochranná výchova, ochranné liečenie, zhabanie veci).
1.5 Štruktúra právnych noriem
Štruktúru právnych noriem predstavuje jej vnútorné usporiadanie, vzájomná súvislosť
jej súčastí. Obsahom právnej normy je teda spoločenská vôľa a spoločenský (štátny) záujem.

Pravidlá správania sú vytvárané, alebo uznávané štátom, určujú očakávané správanie,
nazývame právne normy. Rozbor štruktúry právnej normy umožňuje vysvetliť obsah pravidlá
správania , ktoré tá ktorá norma obsahuje, čo prispieva k správnej aplikácii tejto normy.
Komplexný pohľad na právne normy spravidla nemožno získať iba z normy samej, ale
v súvislosti s ostatnými právnymi normami a systémom práva. Právnu normu vyjadrenú
v normatívne právnom akte alebo inom prameni práva prostredníctvom normatívnej
(zakazujúcej, prikazujúcej) či permisívnej (dovoľujúcej) časti (vety), charakterizuje aj jej
logická štruktúra. Názory na štruktúru právnych noriem nie sú v teórii práva jednotné.
Vykonajme si rozbor o v minulosti najviac interpretovanej – trojčlánkovej (trichotomickej)
štruktúre právnej normy:
a) hypotéza,
b) dispozícia,
c) sankcia.
a) Hypotéza – je tá časť právnej normy, ktorá určuje okolnosti, za ktorých je subjekt
povinný zachovať sa spôsobom určeným v dispozícii. Ustanovuje podmienky
a predpoklady, za akých sa má používať pravidlo správania obsiahnutej v jeho druhej –
dispozičnej časti právnej normy. Podmienkou môže byť vek, štátna príslušnosť, bezúhonnosť
apod..
(Napr. § 21 Obchodného zákonníka „Zahraničné osoby môžu ....).
b) Dispozícia určuje správanie príslušného subjektu v prípadoch, keď nastanú okolnosti
určené hypotézou. Určuje pravidlo správania, vymedzuje oprávnenia, povinnosti účastníkov
právneho vzťahu, je jadrom právnej normy. Od nevyhnutnosti (dôležitosti) určitého
spoločenského správania ľudí závisí charakter a stupeň retroaktivity, t. j. spätného pôsobenia
právnych noriem na spoločenské vzťahy.
(dokončenie príkladu podľa § 21 Obchodného zákonníka: …. môžu podnikať na území
Slovenskej republiky za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako slovenské osoby,
pokiaľ zo zákona nevyplýva niečo iné“.)
c) Sankcia – ustanovuje následky spojené s nedodržaním pravidla správania obsiahnutého
v dispozícii. Väčšinou každé právne odvetvie slov. práva má svoje typické sankcie ( náhrada
škody, trestné postihy, majetkovo právne sankcie občianskoprávnej alebo finančnej povahy
apod.), ale niektoré z nich sa môžu vyskytovať aj vo viacerých právnych odvetviach (
náhrada škody pre pracovné právo, pre občianske právo a iné).
Všetky uvedené zložky právnej normy môžu byť obsiahnuté v jednom právnom predpise,
alebo sú umiestnené oddelene ( nie v tom istom ustanovení, paragrafe), dokonca nie je
vylúčené ani zaradenie jednotlivých súčastí právnej normy do rôznych normatívne právnych
aktov.
Moderná teória formuluje problematiku logickej štruktúry právnej normy iným spôsobom.
Podľa viacerých právnych teoretikov sa logická štruktúra právnej normy neskladá z troch
častí, ale vytvárajú ju dve dvojice právnych noriem, navzájom prepojených ( hovoríme
preto o zdvojenej štruktúre). Takáto štruktúra právnej normy sa skladá z dvoch navzájom
spojených noriem, z ktorých každá má svoju dispozíciu na jednej strane a sekundárnu
hypotézu a sekundárnu dispozíciu na strane druhej.
Tento vzťah je možné vyjadriť aj takto: Za podmienky „a“ má byť „b“.

Hypotéza druhej právnej normy, ktorá ustanovuje podmienky, za ktorých sa musí alebo
môže uskutočniť druhá dispozícia, je popretie primárnej dispozície a nazývame ju
sekundárnou dispozíciou. Tento vzťah je možné vyjadriť takto: Za podmienky non „b“
má byť „c“. Sekundárna dispozícia je dôsledkom porušenia právnej normy, ktorý môže mať
podobu sankcie, ale nie vždy. V prípade, keď nenastala primárna dispozícia ( právna
povinnosť), ktorá môže mať formu buď nesankčného následku, alebo sankčného následku,
spočívajúceho teda v reparácii, reštitúcii, satisfakcii alebo represii.
1.6 Druhy právnych noriem
Usporiadanie právneho systému na základe právnej sily, je výrazom právomoci príslušného
štátneho orgánu, ktorý prijíma zákony. Platí, že norma vyššej právnej sily je základom
záväznosti normy nižšej právnej sily a súčasne určuje jej obsah. Z tohoto vyplýva, že normu
určitej právnej sily môže zrušiť len norma rovnakej alebo vyššej právnej sily, a že vo väzbe na
normu vyššej právnej sily je záruka vnútornej jednoty právneho poriadku.
Právne normy v podobe normatívnych aktov, ktoré prijíma parlament ako najvyšší orgán
štátnej moci, sú normami vyššej právnej sily v pomere ku normám nižšej právnej sily.
Podľa orgánu, ktorý právnu normu prijíma delíme právne normy na :
•

primárne (pôvodné) a

•

sekundárne (dovodené).

Primárne právne normy prijímajú orgány štátnej moci s uznášacou právomocou, t. j.
ústavodarnou a zákonodarnou právomocou, vrátane ľudového hlasovania ( referenda)
o návrhoch zákonov. Prijímať ich sú oprávnené aj miestne orgány samosprávy.
Sekundárne právne normy prijímajú štátne orgány s výkonnou právomocou, ktoré
vykonávajú vôľu občanov vyjadrenú v ústave, ústavných zákonoch, zákonoch alebo
vyjadrenú v referende a na miestnej úrovni v samosprávnych nariadeniach týchto orgánov. Sú
to nariadenia vlády, vyhlášky, výnosy a správne nariadenia. Tieto však musia byť vydané na
základe zákonov a v medziach zákona. Tieto právne normy nazývame aj vykonávacími
právnymi predpismi.
Podľa špecifického znaku k iným právnym normám rozoznávame právne normy:
•

odkazujúce,

•

blanketové.

Odkazujúce vždy odkazujú na platný a určitý normatívny právny akt(y), príp. na platné
a konkrétne ustanovenie normatívne právneho aktu.
Blanketové odkazujú na iné právne normy, ktoré v čase prijatia a vydania primárnej normy
obsahujúcej blanketu ešte nie sú vydané.
Podľa spôsobu formulovania dispozície rozlišujeme právne normy:
•

prikazujúce,

•

zakazujúce,

•

dovoľujúce.

Prikazujúce sú také, z ktorých dispozície vyplýva pre subjekt právneho vzťahu
povinnosť správať sa určitým spôsobom, niečo dať – odovzdať, konať (dare, facere).
Dispozícia má teda formu príkazu, priamo ukladá subjektu určité správanie.
Zakazujúce majú dispozíciu formulovanú tak, že subjektu právneho vzťahu sa určité
správanie zakazuje, t. j. subjekt je povinný sa určitého správania zdržať (omicere).
Taký charakter má väčšina trestno-právnych noriem, pracovno-právne normy apod.
Dovoľujúce právne normy nezakazujú, ani neprikazujú určité správanie, teda subjekty
právnych vzťahov kategoricky nezaväzujú, ale dávajú im možnosť určitým spôsobom
konať a od ich rozhodnutí závisí, či túto možnosť využijú alebo nie.
Podľa stupňa viazanosti subjektov rozlišujeme právne normy:
•

donucujúcej povahy – kogentné (kategorické),

•

dispozitívnej povahy ( pripúšťajúcej zmluvnú voľnosť).

Kogentná norma je taká norma, ktorá nedáva subjektom právneho vzťahu možnosť konať
spôsobom, ktorý sa odlišuje od pravidla obsiahnutého v právnej norme, a to ani v prípade, ak
s tým všetci nesúhlasia: Kogentné právne normy teda účastníkov právnych vzťahov
bezpodmienečne zaväzujú, takže ich účinnosť v nijakom prípade nemôžu vylúčiť dohodou.
Takými právnymi normami sú napr. Ústava SR, obsahuje ich aj trestné, finančné, správne
právo, alebo napr. Obchodný zákonník v ustanovení § 263 a nasledujúcich.
Dispozitívna norma - je pre ňu typické, že umožňuje účastníkom Právnych vzťahov, aby
svoj vzájomný vzťah zmluvne upravili odchylne od úpravy obsiahnutej v právnej norme (
účastníci si môžu dohodnúť inú úpravu vzájomných práv a povinností). Aplikuje sa len
vtedy, ak sa subjekty právnych vzťahov v zmluve nedohodli na odchylnej úprave od tej,
ktorá vyplýva z dispozitívnej normy, ktorá vyplýva z dispozitívnej povahy právnej normy,
príp. v situácii, ak ich zmluvné dojednanie nie je platné. V právnej norme jej znenie môže
mať podobu napríklad: ..., pokiaľ nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak“.
Sú typické najmä pre obchodné záväzkové vzťahy, alebo záväzkové vzťahy Občianskeho
zákonníka. Sú to teda odvetvia práva, kde významnú súčasť tvoria zmluvy, ktoré vznik
právnych vzťahov a vymedzenie vzájomných práv a povinností účastníkov vo väčšej alebo
menšej miere závisí od účastníkov dohody. ).
Podľa stupňa všeobecnosti úpravy delíme právne normy na:
•

generálne,

•

špeciálne.

Generálne právne normy vyjadrujú predmet právneho vzťahu vysokou abstrakciou,
širokým zovšeobecnením. Obchodný zákonník je lex generalis - generálnou právnou normou
voči ostatným zákonom, napr. k zákonu o konkurze a vyrovnaní, k zákonu o cenných
papieroch, k zákonu o komoditných burzách a iných zákonov. Konkretizáciu predmetu

generálnej právnej normy upravujú špeciálne právne normy. Naopak Obchodný zákonník je
lex specialis voči Občianskemu zákonníku.
Platí záver, že čím je norma všeobecnejšia, tým jej je predpokladná a aj faktická životnosť
dlhšia, a čím je špeciálnejšia, tým je jej platnosť kratšia.
Platná právna norma sa v niektorých prípadoch môže stať obsolétna – neefektívna norma –
je to taká právna norma, ktorá nie je subjektami právneho vzťahu rešpektovaná z dôvodu, že
buď nevstúpila v platnosť a do požívania, alebo už vyšla z používania ( napr. ústavný zákon
143/1968 o čs. federácii zakotvil inštitúciu Ústavného súdu, ktorý však nikdy nebol zriadený,
nakoľko nebola politická vôľa).
Právne normy môžeme deliť:
-

aj podľa predmetu ich úpravy, (t. j. podľa toho, či sa dotýkajú napr. rodinných,
pracovných, majetkových vzťahov apod.),

-

podľa metódy realizácie,

-

podľa druhu orgánov, ktorý ich vydáva atď.

Rekogničná norma je taká norma, ktorá určuje jej platnosť a je nazývaná tiež identifikačná
norma.
Kolízne normy – normy, ktoré regulujú právne vzťahy s tzv. cudzím prvkom v oblasti
občianskeho, rodinného, pracovného, obchodného práva, či iných oblastí práva. Stanovujú,
podľa práva ktorého štátu sa bude právny vzťah riadiť, t.j. podľa práva ktorého štátu sa bude
postupovať v právnom vzťahu s cudzím prvkom. Cudzím prvkom môže byť jeden zo
subjektov ( občan cudzieho štátu), alebo predmet právneho vzťahu – napr. nehnuteľnosť
v druhom štáte, príp. autorské práva ku koprodukčnému filmu vytvorenému príslušníkmi
dvoch štátov na území tretieho štátu. Kolízna norma určuje:
-

právo štátu, podľa ktorého treba postupovať.

-

spôsob, ako nadviazať na právo iného štátu – t. j. určuje kritériá, pomocou ktorého
dôjde k určeniu práva určitého štátu.

1.7 Platnosť a pôsobnosť (účinnosť) právnych noriem
Záväznosť právnych noriem vyplýva z ich platnosti. Norma vyjadrená normatívnou alebo
permisívnou vetou, zaväzuje. Dôvodom záväznosti je jej platnosť. Právne normy, ktoré
tvoria súčasť právneho systému štátu, platia v určitom čase, na určitom štátnom území alebo
jeho časti a vzťahujú sa na fyzické osoby a právnické osoby. Právna norma je platná, ak sa
pri jej prijatí dodržali všetky obsahové i formálne náležitosti ustanovené pre príslušný právny
predpis. Normatívne právny akt teda:
-

musí byť vydaný príslušným orgánom, ktorý má právomoc vydávať ho,

-

musí byť v súlade s normatívne právnym aktom vyššej právnej sily,

-

musí byť prijatý ustanoveným spôsobom (dodržanie procedúry jeho prijatia),

-

ustanoveným spôsobom vyhlásený (publikovaný).

1.7.1 Pôsobnosť právnych noriem
Pôsobnosťou právnych noriem rozumieme vymedzenie rozsahu, v akom sa príslušný
normatívny akt môže použiť na konkrétne prípady, na ktorý normatívne právnym aktom
sa vzťahuje jeho účinnosť, a to so zreteľom na:
a) subjekty (osobná - personálna pôsobnosť),
b) priestor (miestna – teritoriálna pôsobnosť),
c) čas (časová - temporálna pôsobnosť).
a) Osobnou pôsobnosťou rozumieme okruh subjektov, na ktoré sa vzťahujú právne normy
obsiahnuté v určitom normatívne právnom akte (napr. právna norma sa môže vzťahovať na
všetkých občanov SR, na osoby, ktoré dosiahli určitý vek, na všetky osoby zdržiavajúce sa na
území SR apod.).
Osobná pôsobnosť normatívneho aktu ako celku a jednotlivých právnych noriem, nemusia
byť zhodné.
Osobnú pôsobnosť právnej normy čiastočne vylučuje inštitút imunity. Imunita znamená, že
pôsobnosť niektorých právnych noriem sa na určitý, taxatívne vymedzený okruh osôb
nevzťahuje, hoci inak by sa naň vzťahovala – a to v niektorých právnych odvetviach (
spravidla sa vylučuje trestná zodpovednosť ). V tejto súvislosti rozlišujeme diplomatickú
a poslaneckú imunitu.
Diplomatickú imunitu používajú vedúci diplomatických misií iných štátov (veľvyslanci
a ďalší okruh osôb podľa zvyklostí v medzinárodnom práve), na ktorých nemožno použiť
pôsobnosť niektorých, najmä trestno-právnych noriem, hovoríme im aj exteritoriálne osoby.
Poslanecká imunita znamená, že poslanca možno stíhať za trestný čin alebo priestupok , len
po predchádzajúcom súhlase zastupiteľského zboru, ktorého je členom. Ak NR SR tento
súhlas odoprie, stíhanie poslanca je navždy vylúčené.
Ústava SR ustanovuje, že za hlasovanie v NR SR alebo jej výboroch poslanca nemožno
stíhať, a to ani po zániku mandátu. Za výroky prednesené pri výkone funkcie v pléne
Národnej rady SR alebo v jej orgánoch poslanec podlieha len disciplinárnej právomoci
Národnej rady SR.
Sudcovská imunita - Rovnako ako poslanci, majú imunitu aj sudcovia Ústavného súdu SR.
Súhlas na prípadné trestné stíhanie sudcu Ústavného súdu SR alebo na jeho vzatie do väzby
dáva Ústavný súd SR.
Hoci imunita sudcov všeobecných súdov nie je v zákone výslovne zakotvená, dôvody
odvolania sudcu parlamentom sú obdobné ako ich pozná inštitút imunity.
b) Miestnou pôsobnosťou rozumieme určenie priestoru, na ktorom sa danou právnou
normou upravujú príslušné vzťahy.
Z tohoto hľadiska rozlišujeme:
a) normatívne právny akt s celoštátnou pôsobnosťou – právne akty vydávané NR SR,
vládou, ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy ( primárne
alebo odvodené).

b) normatívne právny akty s miestnou pôsobnosťou - normatívne právne akty vydávané
pre obvod pôsobnosti orgánov štátnej správy a územnej samosprávy (všeobecne
záväzné nariadenia).
V zásade pôsobia právne normy na území štátu, ale niektoré pôsobia aj mimo štátnych hraníc
( nielen pre určený okruh subjektov – napr. občanov zdržujúcich sa mimo územia na
vykonávanie vojenskej služby – hovoríme o exteritoriálnej pôsobnosti.
c) Časová pôsobnosť (účinnosť) znamená vymedzenie časového úseku, v ktorom určité
právne vzťahy reguluje daný normatívne právny akt.
Okamih nadobudnutia platnosti normatívne právneho aktu nie je časovo zhodný so začiatkom
jeho účinnosti. Medzi vyhlásením normatívne právneho aktu v Zbierke zákonov a okamihom
jej účinnosti je spravidla časové obdobie, keď je normatívne právny akt platný, ale ešte sa
podľa neho neriadia.
Čas medzi platnosťou a účinnosťou normatívne právneho aktu je legisvakančná lehota ( na
osvojenie normatívne právneho aktu pred jeho uvedením do života a mala by byť dostatočne
dlhá, najmä pri rozsiahlejších kódexoch).
Dátum účinnosti je spravidla ustanovený v zákonoch a to spravidla v ich záverečných
ustanoveniach (tzv. derogačnej klauzule).
Ak normatívne právny akt nemá ustanovenie o účinnosti, účinnosť nadobúda 15 dňom po
vyhlásení v Zbierke zákonov.
Výnimočne možno účinnosť nadobudnúť dňom vyhlásenia ( dňom rozoslania príslušnej
čiastky Zbierky zákonov SR uvedený v jej záhlaví).
Právne normy pôsobia v čase, takže ich platnosť a účinnosť
zaniká:

nielen vzniká, ale aj

-

uplynutím účinnosti uvedenej priamo v zákone,

-

vydaním ďalšieho normatívne právneho aktu, ktorý výslovne alebo rozporným
obsahom ruší platnosť staršieho normatívne právneho aktu to ustanovenie nazývame
derogačnou klauzulou. Derogačné klauzuly sa delia na :
-

generálne derogačné ustanovenia – ktoré len všeobecne vyslovujú, že sa rušia
všetky právne normy, ktoré odporujú ustanoveniam novo vydanej právnej normy,

-

derogačné ustanovenia, ktoré taxatívne vymenúvajú zrušené normatívne právne
akty.

Osobitnou príčinou zániku platnosti a účinnosti vykonávacích predpisov je zrušenie zákona
alebo splnomocňovacej blankety zákona, na základe ktorých boli právne predpisy vydané.
Pri tvorbe práva je takmer pravidlom, že neskorší normatívne právny akt (lex posterior) alebo
jeho časť, nahradzuje skorší normatívne právny akt (lex prior). Vyskytujú sa však aj prípady,
kedy normotvorca zruší normatívne právny akt a nenahradí ho novou právnou normou.
Prechodne ustanovenia zákona riešia problémy intertemporality – t. j. režim dočasného
pôsobenia skoršieho normatívne právneho aktu, resp. spolupôsobenia skoršieho a neskoršieho
právneho predpisu (dočasne sa nepoužijú neskoršie normy, ktorých platnosť a účinnosť
vznikla). Intertemporálne (prechodné) ustanovenia normatívne právneho aktu sú súčasťou
záverečných, spoločných (prechodných) ustanovení. Tieto ustanovenia vracajú na prechodnú

dobu účinnosť skoršieho predpisu. Po splnení svojej funkcie tieto ustanovenia zákona
nestrácajú platnosť, ale stávajú sa obsolétne.
1.7.2 Spätná účinnosť (retroaktivita) právnej normy
Retroaktivita je spätným pôsobením neskoršej právnej normy do minulosti.
V demokratickom štáte, kde vládnu zákony a nie ľudia, právnej normy pôsobia v zásade do
budúcnosti. Právna istota vyžaduje, aby účinnosť právnej normy z časového hľadiska
nasledovala po jej platnosti. Spätná účinnosť právnej normy je v právnom poriadku z tohoto
dôvodu výnimkou, javí sa ako jedna zo záruk zachovávania ľudských práv a slobôd.
V niektorých prípadoch, najmä v trestnom práve, ale aj v správnom práve (finančnom
práve) môže byť prospešná, ak sa použije na správnom mieste. Spätné pôsobenie neskoršieho
zákona, ktorý spáchaný trestný čin pred vznikom platnosti a účinnosti nového trestného
zákona , alebo jeho novelizácie:
-

posudzuje miernejšie a stanovuje miernejší trest ako skorší zákon,

-

deroguje čin ako trestný čin a tým zavádza jeho beztrestnosť, takže trestný čin už nie je
uvedený v zákone, takže vznikom platnosti neskoršieho zákona predtým zakázané
konanie, ktoré bolo trestné, je v súčasnosti a v budúcnosti z právneho hľadiska beztrestné.

Aretroaktivita je základnou zásadou obsiahnutou v Ústave Slovenskej republiky
a v ostatných právnych odvetviach slovenského práva a predstavuje princíp, že zákony
pôsobia v zásade do budúcnosti.
1.7.3 Pravá a nepravá retroaktivita
Pri pravej retroaktivite sa neuznávajú práva a povinnosti založené skutočnosťami, ktoré sa
uznávali za právne skutočnosti za platnosti skoršieho zákona.
Pri nepravej retroaktivite sa tieto skutočnosti uznávajú, nová právna úprava však mení,
alebo zavádza nové práva a povinnosti. Neskoršia norma teda pre právne vzťahy založené
podľa skoršieho práva vytvára nový právny režim, napr. zvyšuje zdanenie majiteľov
nehnuteľností, ale nežiada spätne o finančné vyrovnanie rozdielu medzi výškou zdanenia
podľa neskoršej právnej normy. Čo je pravé, alebo nepravé retroaktívne pôsobenie možno
v konkrétnom prípade určiť len výkladom príslušného ustanovenia.
Záverom k tejto časti učebného textu už len skonštatujem, že akúkoľvek výnimku z princípu
aretroaktivity musí právny predpis výslovne stanoviť.
1.8 Normatívne právne akty v Slovenskej republike
1.8.1 Pojem a druhy zákonov
Zákon je najvyššou formou normatívne právneho aktu štátu. Najčastejšie sú tieto všeobecne
záväzné pravidlá upravené v najvyššej zákonnej norme – v ústave. Ústava Slovenskej
republiky tvorí základ celého právneho poriadku štátu a ostatné zákony na ňu nadväzujú
podrobnejšou úpravou jednotlivých oblastí spoločenských vzťahov.

Ústavné zákony upravujú základné pravidlá týkajúce sa štátneho zriadenia, ústavy, právomoci
a vzájomných vzťahov štátnych orgánov, územného členenia štátu, základných práv a slobôd
občanov, znakov štátnej suverenity, resp. ďalšie pravidlá určujúce charakter štátu.
Zákony musia byť v súlade s ústavou (ústavnými zákonmi) a s medzinárodnými zmluvami
o ľudských právach a základných slobodách, ktoré republika ratifikovala a ktoré boli riadne
vyhlásené.
Priorita medzinárodného práva pred vnútroštátnym právom sa prejavuje len v prípadoch, napr.
Obchodný zákonník možno použiť len potiaľ, pokiaľ medzinárodná zmluva neobsahuje
odlišnú úpravu (medzinárodná zmluva za predpokladu, že bola Slovenskou republikou riadne
prijatá a publikovaná, teda vyhlásená v Zbierke zákonov).
1.8.2 Podzákonné normatívne právne akty
Na základe a v rámci splnomocnenia zákona, môžu podrobnejšiu úpravu obsahovať
podzákonné právne akty, ktorými sú vykonávacie predpisy, napr.:
-

nariadenia vlády,

-

vyhlášky, opatrenia a výnosy ministerstiev alebo miestnych orgánov.

Sú vydávané príslušnými orgánmi s právomocou tvorby práva len na základe zákona a v jeho
medziach. Takúto právomoc majú aj orgány územnej samosprávy, ktoré môžu vydávať
všeobecne záväzné nariadenia obce, ktoré sa vyhlasujú tak, že sa na 15 dní vyvesia na úradnej
tabuli obce a všeobecne záväzné nariadenia samosprávneho kraja,ktoré sa vyhlasujú tak,že sa
na 30 dní vyvesia na úradnej tabuli samosprávneho kraja.
Oficiálne oznámenia zákonov, ako aj podzákonných právnych noriem sú uverejňované
v Zbierke zákonov dňom, keď bola príslušná čiastka zbierka zákonov rozoslaná. Zbierka
zákonov sa skladá z jednotlivých čiastok, ktoré vychádzajú podľa potreby. Každá čiastka
obsahuje najmenej jeden, spravidla viac právnych predpisov. Pri citácii právneho predpisu sa
uvádza druh, jeho poradové číslo, rok vydania a pripája sa skratka Z. z., alebo Zb. z. Číselné
označenie čiastky, ani dátum prijatia normy sa pri citácii zákona neuvádzajú. Ku každému
ročníku Zbierky zákonov sa vydáva prehľad publikovaných noriem a vecný register, ktorý
uľahčuje vyhľadávanie určitého zákona podľa jeho obsahu. Dňom 1.1.1993 na základe
zákona č. 1/1993 Z. z. sa začala vydávať Zbierka zákonov SR. Do právneho poriadku SR
bola prevzatá väčšina platných zákonov a podzákonných noriem bývalej ČSFR, je platný
právny poriadok obsiahnutý tak v Zbierke zákonov bývalej ČSFR, ČSSR, ČSR, ako aj
v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
1.9 Systém práva
1.9.1 Pojmové vymedzenie
Systém práva predstavuje sústavu vnútorne skĺbených právnych pravidiel obsahujúcich
úpravu širokého okruhu spoločenských vzťahov; je to platné právo štátu.
Pri výklade pojmu si treba najprv uvedomiť o ktorý právny systém ide, nakoľko poznáme 3
základné druhy právnych systémov, a to:

1) právny systém štátu, t.j. právo platné vo vnútri štátu,
2) medzinárodné práva, t.j. právo upravujúce vzťahy najmä medzi štátmi,
3) veľké právne systémy, t.j. právne kultúry skupín štátov, ktorých platné právo a právny
život sú vytvorené na spoločenských hodnotách, ideách, ale aj právnom a politickom
myslení.
Pre demokratický systém práva, založený na princípoch trhovej ekonomiky, je
určujúcim kritériom členenia systému práva rozlíšenie práva na:
- verejné a súkromné,
- hmotné a procesné.
1.9.2

Verejné a súkromné právo

Do verejného práva zaraďujeme tie právne normy, ktoré upravujú vzťahy medzi štátom ako
nositeľom štátnej moci a občanmi, právnickými osobami, príp. inými subjektami. Je pre ne
charakteristická nadriadenosť štátu ako reprezentanta spoločných – verejných záujmov voči
občanom a iným právnym subjektom.
„Verejné právo je to, ktoré vyjadruje záujmy jednotlivcov“ hovoril rímsky právnik Ulpianus.
Do verejného práva patrí predovšetkým regulácia týchto oblastí:
-

zabezpečovanie suverenity,

-

obrana , bezpečnosť a integrita štátu,

-

ochrana vnútorného poriadku

-

ochrana bezpečnosti občanov,

-

obrana základných práv a slobôd,

-

udržiavanie životného prostredia,

-

zabezpečovanie sociálnej ochrany občanov ( najmä znevýhodnených zo zdravotných
dôvodov, pre vek, etnickú a náboženskú príslušnosť.

-

Do oblasti ekonomických vzťahov zasahuje demokratický štát len v obmedzenom
rozsahu, rovnako aj do oblasti kultúry, náboženstva, športu apod.

Verejné právo je charakterizované úpravou vzťahov medzi štátnymi orgánmi a subjektami
občianskej spoločnosti na princípe nadradenosti a podriadenosti. Vyznačuje sa záväznou (
kogentnou) povahou, t. j. nemôže sa meniť prejavom vôle ( dohodou ) účastníkov
verejnoprávneho vzťahu.
Do sféry verejného práva zaraďujeme najmä: ústavné právo, správne právo, finančné právo,
trestné právo, procesné právo, medzinárodné právo verejné.
Pracovné právo má zmiešanú povahu – jeho určité inštitúty upravujú verejnoprávne predpisy
(max. dĺžku pracovnej doby, minimálnu mzdu) ale niektoré ustanovenia
sú
súkromnoprávneho charakteru ( napr. pracovná zmluva).

Súkromné právo upravuje vzťahy subjektov občianskej spoločnosti na princípe ich
vzájomnej rovnosti a nezávislosti. Takéto vzťahy vznikajú na základe slobodne prejavenej
vôle účastníkov, je pre ne typický zmluvný princíp.
Značná časť noriem má dispozitívny charakter, to znamená, že sa používajú len vtedy, ak sa
účastníci nedohodli vzťahy inak. Právna norma tu neukladá povinnosť založiť určitý právny
vzťah (napr. darovaciu zmluvu), ale keď už je zmluva uzavretá a účastníci sa dohodli na jej
obsahu, zmluvné strany musia rešpektovať práva a povinnosti, ktoré z takéhoto vzťahu
vyplývajú.
Patrí sem najmä občianske, obchodné, rodinné právo, sčasti pracovné právo.
Obidve oblasti práva sa však v praxi často prelínajú a na seba navzájom nadväzujú. To má za
následok vznik právnych disciplín, ktoré majú zmiešanú povahu ( napr. pracovné právo,
letecké právo, poisťovacie právo, právo priemyselného vlastníctva).
1.9.3 Hmotné a procesné právo
Právne normy hmotného práva upravujú, akým spôsobom vznikajú, menia sa alebo zanikajú
právne vzťahy, aké sú právne skutočnosti podmieňujúce existenciu týchto vzťahov
a zodpovednosť za porušenie povinností.
Procesné ( formálne ) právo upravuje, ako účastníci právnych vzťahov uplatňujú svoje
práva, akým spôsobom musí príslušný orgán postupovať pri zisťovaní, či určité právo alebo
právna povinnosť alebo právny vzťah existuje, alebo nie. Procesné právne normy teda
upravujú postup ( konanie, proces) príslušného štátneho orgánu, napr. orgánu štátnej správy
alebo súdov, ktorého cieľom je ochrana subjektívnych práv v konkrétnych právnych vzťahov.
Medzi hlavné skupiny procesných noriem patrí:
a) občianske súdne konanie (civilný proces) – je konanie , v ktorom súdy rozhodujú veci
z oblasti občianskeho, pracovného, rodinného práva. Právne normy, ktoré upravujú
toto konanie sa zaraďujú do samostatného právneho odvetvia – Občianskeho súdneho
poriadku,
b) správne konanie – v konaní rozhodujú orgány štátnej správy,
c) trestné právo procesné – súhrn právnych noriem, ktoré upravujú konanie pred súdom
v trestných veciach,
d) rozhodcovské konanie – upravuje sporové konanie, napr. v burzových obchodoch na
komoditnej burze, ale aj na burze cenných papierov, prípadne záväzkových
obchodných sporoch apod.,
e) rozhodcovské konanie v medzinárodnom obchodnom styku sa systematicky zaraďuje
do medzinárodného práva súkromného.
Úzka súvislosť týchto dvoch právnych disciplín sa prejavuje v tom, že procesné právo bez
hmotného nemá spoločenský zmysel ani význam. Na druhej strane by hmotné právo bolo bez
procesného práva neživé, nedalo by sa uplatniť v práci a nedávalo by dostatočnú ochranu
subjektívnych práv účastníkov, pretože veľmi často len procesné právo umožňuje, aby sa
normy hmotného práva uplatnili v celom rozsahu.

1.10 Právne vzťahy
Existencia práva sa teda spája s existenciou organizovanej spoločnosti. Právo, ako sme si
vysvetlili, tvorí súhrn právnych noriem, uskutočňuje sa prostredníctvom právnych vzťahov.
Právne vzťahy sú špecifickým druhom spoločenských vzťahov, sú to teda tie spoločenské
vzťahy, ktoré sú regulované a upravené právnymi normami. Právne normy určujú možné
subjekty ( účastníkov) právnych vzťahov, ich vzájomné práva a povinnosti a právne
skutočnosti, na základe ktorých môže konkrétny právny vzťah vzniknúť, zmeniť alebo
zaniknúť. Správanie účastníkov právnych vzťahov, ktoré sú upravené právnymi normami, je
vynutiteľné donucovacou mocou štátu a jeho porušenie má za následok uloženie opatrenia:
trestu – sankcií.
1.10.1 Charakteristika právnych vzťahov
Právne vzťahy sú vôľovými vzťahmi. Vznik právnych vzťahov, príp. jeho zmeny a zánik,
sú viazané spravidla na prejav vôle všetkých účastníkov, alebo aspoň niektorého z nich.
Prejav ľudskej vôle účastníkov pri vytváraní konkrétnych právnych vzťahov prevažuje.
Ale existujú aj právne vzťahy ktorých vznik, zmena alebo zánik nezávisí od prejavu vôle
účastníkov. Plnenie povinností a uskutočňovanie oprávnení vyplývajúcich z právnych
vzťahov však vždy predpokladá vôľové konanie účastníkov právnych vzťahov.
Subjekty v právnych vzťahoch uskutočňujú príkazy, zákazy a dovolenia ustanovené právnym
poriadkom dvomi možnými spôsobmi:
•

konaním,

•

nekonaním (nečinnosťou).

Je potrebné zdôrazniť, že tak konanie, ako aj nekonanie, sú právnymi úkonmi iba v prípade,
ak spôsobujú právne účinky, ktoré s takýmto konaním alebo nekonaním právne predpisy
spájajú.
Medzi základné druhy právnych povinností patrí povinnosť dať, konať, niečoho sa
zdržať, alebo niečo strpieť.
Konaním sa uskutočňuje povinnosť:
dať (dare),
konať (facere) .
Z pohľadu právnej teórie sa nazýva aj Komisívne právo.
Nekonaním sa uskutočňuje povinnosť:
niečo strpieť (omicere),
niečoho sa zdržať (pati).
Z pohľadu právnej teórie sa nazýva aj Omisívne právo.
Právne povinnosti vznikajú jednak na základe normatívne právneho aktu (Objektívne
právo), napr. inštitút susedských práv v Občianskom zákonníku, alebo aj nepriamo, zo
zmluvných záväzkov (Subjektívne právo), napr. nájomcovi leasingovej zmluvy.

Právne vzťahy sú súvzťažné, čo znamená, že dovolenému správaniu a oprávneniu jedného
subjektu zodpovedá povinnosť a oprávnenie iného subjektu. Súvzťažnosť je evidentná najmä
v záväzkových vzťahoch.
1.10.2 Prvky právnych vzťahov a predpoklady jeho vzniku, zmeny alebo zániku
V každom právnom vzťahu rozlišujeme: subjekt, objekt, obsah a právne skutočnosti,
s ktorými sa viaže vznik, zmena, alebo zánik právnych vzťahov.
Za predpoklad vzniku a existencie právnych vzťahov sa v širšom zmysle považuje právna
norma, teda norma, ktorá upravuje určitý druh právneho vzťahu a právna skutočnosť - ktorá
podľa príslušnej právnej normy vedie k vzniku, zmene alebo zániku určitého právneho
vzťahu. Za predpoklad vzniku a existencie právneho vzťahu v užšom zmysle považujeme len
právnu skutočnosť, ktorá zakladá konkrétny právny vzťah alebo vedie k jeho zmene alebo
zániku.
Subjekty právneho vzťahu – účastníkom právneho vzťahu je ten, komu z daného právneho
vzťahu vznikajú práva a povinnosti. Môžu to byť jednotlivci ale aj kolektívy ľudí.
Subjektami právneho vzťahu podľa práva SR môžu byť: štát, štátne orgány, právnické
osoby a fyzické osoby (občania).
Právna norma neurčuje, kto je subjektom konkrétneho právneho vzťahu, vymedzuje len
možný okruh subjektov. Na vznik právneho vzťahu je potrebné ich určenie a príslušná právna
skutočnosť požadovaná právnou normou na vznik právneho vzťahu. Subjektami právneho
vzťahu môžu byť osoby alebo ich organizované kolektívy len v takom rozsahu, v akom im
príslušné právne normy priznávajú právnu subjektivitu. Podmienky na priznanie právnej
subjektivity a okruh možných subjektov právnych vzťahov sa v nimi upravovaných
spoločenských vzťahoch upravujú odlišne. Konkrétne podmienky pre jednotlivé typy
subjektov upravujú právne normy príslušných právneho odvetvia. Právna subjektivita
spoločná pre všetky subjekty právnych vzťahov zahŕňa:
•

spôsobilosť na práva a povinnosti, spôsobilosť mať práva a povinnosti v medziach
zákona,

•

spôsobilosť na právne úkony – spôsobilosť účastníka zakladať, meniť alebo rušiť
práva a povinnosti vlastným právnym konaním,

•

deliktuálnu spôsobilosť – spôsobilosť účastníka niesť právne následky za porušenie
právnych povinností. Druh právnej zodpovednosti za porušovanie právnych
povinností, ako aj podmienky tejto spôsobilosti upravujú právne normy jednotlivých
právnych odvetví,

•

procesnú spôsobilosť – spôsobilosť byť účastníkom konania, v ktorom sa rozhoduje
o právach a povinnostiach, a v jeho rámci robiť príslušné úkony.

Štát je subjektom tak vo vnútroštátnych vzťahoch, ale najmä v medzinárodných vzťahoch.
Vystupuje v právnych vzťahoch upravovaných štátnym právom ( napr. voči občanom
v otázkach občianstva, základných práv a slobôd občanov), alebo vo vzťahoch, ktoré
vyplývajú zo štátneho vlastníctva apod. Menom štátu potom konajú príslušné štátne orgány.
Štátne orgány
ako subjekt právneho vzťahu môžu byť subjektom v niektorých
štátnoprávnych vzťahoch, sú obligatórnymi subjektami právneho vzťahu v oblasti správneho
práva.

Štátny orgán má však postavenie právnickej osoby ak štátny orgán vystupuje ako správca
majetku štátu, alebo ak je účastníkom právneho vzťahu (so svojimi zamestnancami). V oboch
týchto prípadoch má postavenie napr. štátnej príspevkovej organizácie.
Právnická osoba ako subjekt právneho vzťahu: (organizácie, ktorým zákon priznáva právnu
subjektivitu, ktoré sú vytvorené podľa zákona na určitý účel: združenia fyzických osôb alebo
právnických osôb, účelové združenia majetku, jednotky územnej samosprávy, iné subjekty,
o ktorých to ustanovuje zákon.
Právnické osoby môžu vykonávať podnikateľskú činnosť, alebo zákonom vymedzenú činnosť
(napr. verejnoprospešnú činnosť). Prvé sa zapisujú do obchodného registra, ostatné do iných
registrov (registra nadácií, neziskových organizácií, registra právnických osôb založených
podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov apod.)
Právnické osoby sú subjektami právnych vzťahov predovšetkým v oblasti obchodnoprávnych
vzťahov a takmer výhradnými subjektami obchodnozáväzkových vzťahov, v oblasti
pracovnoprávnych vzťahov, v oblasti občianskoprávnych vzťahov, v oblasti medzinárodných
právnych vzťahov ( medzinárodného obchodného styku), v oblasti správneho práva ( voči
orgánom štátnej správy ). Nemôžu byť subjektami trestnoprávnych vzťahov, čo vyplýva z
pojmového vymedzenia trestnoprávnych vzťahov.
Právnickú osobu môžeme vymedziť ako organizáciu osôb alebo majetku vytvorenú s určitým
cieľom, ktorej právo priznáva právnu subjektivitu. Za základné prvky právnickej osoby sa
považujú jej vnútorná organizácia, substrát a účel, na ktorý sa zriaďuje. Spoločnosti
charakterizuje však aj personálny substrát, alebo materiálny substrát , ktorým sa vyznačujú
nadácie (materiálny substrát v pravej podstate predstavujú fondy, ktoré spravujú nadácie).
Nadácie predstavujú účelové združenia majetku a financií, ktoré sú venované všeobecne
prospešným cieľom, rozvoju duchovných hodnôt, ochrane ľudských práv alebo iných
humanitných cieľov, na ochranu a tvorbu životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt
krajiny, na ochranu kultúrnych pamiatok a mnohých ďalším. Ich majetkový substrát tvorí tak
hnuteľný ako nehnuteľný majetok, pričom disponovanie s týmto majetkom je jednorazovo
viazané. Majetkový zdroj tvoria najmä dary a príspevky osôb, výnosy z verejných zbierok
apod.
Zriaďovateľ nadácie vydáva aj štatút, ktorý okrem iného vymedzuje cieľ a spôsoby požitia
prostriedkov nadácie. Najvyšším orgánom nadácie je Správna rada. Na zriadenie právnických
osôb sa vyžaduje buď zmluva v písomnej forme, alebo zakladacia listina, prípadne iná
skutočnosť. Vznik právnickej osoby zriadenej zmluvou alebo zakladacou listinou nastáva jej
registráciou.
V obchodnom práve rozlišujeme založenie právnickej osoby (deň podpísania zakladacej
listiny, zakladateľskej zmluvy) od vzniku právnickej osoby (deň zápisu v obchodnom
registri).
Obchodné spoločnosti a družstvá rozvíjajú svoju podnikateľskú činnosť nielen so zreteľom na
svoj personálny substrát, ale aj so zreteľom na svoje základné imanie ( ktoré je súhrnom
peňažných a nepeňažných vkladov všetkých spoločníkov alebo členov. V kapitálových
spoločnostiach sa musí vytvárať povinne). Sídlo právnickej osoby – môže byť formálne
a reálne, teda tam, kde sa uskutočňujú podnikateľské aktivity spoločnosti. Práva a povinnosti
právnickej osoby sa zväčša spravujú právom štátu, v ktorom je formálne sídlo právnickej
osoby napr. v krajine shoff orr (daňovom raji), hoci obchodnú činnosť vykonávajú na území
iných štátov.

Fyzické osoby - právna subjektivita fyzických osôb vyplýva z ústavy ( čl.14 ), okrem toho
rozsah spôsobilosti na právne úkony v týchto vzťahoch vyplýva z právnej normy
konkrétneho právneho odvetvia slovenského práva. Podrobnejšie sa budeme venovať
subjektivite fyzických osôb:
Spôsobilosť mať práva a povinnosti v občianskoprávnom vzťahu vzniká narodením, trvá
bez obmedzenia po celý život a zaniká smrťou. Zákon dokonca priznáva subjektivitu aj
nenarodenému dieťaťu za predpokladu, že sa narodí živé / nasciturus/. Ak sa narodí mŕtve,
alebo sa vôbec nenarodí, hľadí sa naň ako by túto spôsobilosť vôbec nenadobudlo. Zánik
tejto spôsobilosti ( smrťou ) sa preukazuje úmrtným listom a pokiaľ ho nemožno vystaviť,
rozhodne súd o prehlásení za mŕtveho. Deň uvedený v rozhodnutí platí za deň smrti.
Spôsobilosť fyzických osôb na práva a povinnosti môže byť plná alebo obmedzená.
Obmedzená môže byť zákonom alebo rozhodnutím príslušného štátneho orgánu. Zo zákona
je ich spôsobilosť obmedzená s ohľadom na ich vek. Spôsobilosť v právnych vzťahoch
môže mať občan až po skončení povinnej školskej dochádzky, subjektom volebného práva až
dosiahnutím 18 veku.
Spôsobilosť na právne úkony vzniká zásadne až dosiahnutím určitého veku určeného
právnou normou príslušného právneho odvetvia, ale pre všetky právne odvetvia sú
charakteristické tieto znaky:
-

vzniká postupne, z tohto dôvodu aj osoby neplnoleté majú spôsobilosť k právnym
úkonom, aj keď obmedzenú. Kritériom tohoto obmedzenia je povaha právneho úkonu
a objektívne posudzovaná rozumová a mravná vyspelosť zodpovedajúca veku
neplnoletého (napr. 8 ročné dieťa na nákupe v obchode – potraviny áno, rodinný dom
značnej hodnoty nie). V občianskom práve majú maloletí spôsobilosť len na také právne
úkony, ktoré svojou povahou sú primerané rozumovej a vôľovej vyspelosti
zodpovedajúce ich veku.

-

v plnom rozsahu sa nadobúda plnoletosťou, t. j. dovŕšením 18 roku veku. Výnimkou je jej
nadobudnutie uzavretím manželstva. Súd na požiadanie a z vážnych dôvodov môže
povoliť uzavretie manželstva osobám starším ako 16 rokov. Takto nadobudnutá plnoletosť
sa už nestráca, a to ani zánikom manželstva (napr. rozvodom), ani prehlásením manželstva
za neplatné (napr. uzavretím manželstva bez povolenia súdu),

-

môže byť zo zákonných dôvodov obmedzená a to len súdnym rozhodnutím. To prichádza
do úvahy len u duševnej poruchy, ktorá nie je prechodného rázu, alebo pre nadmerné
požívanie alkoholu alebo omamných prostriedkov či jedov. Súd môže určiť, ktoré
právne úkony nesmie občan vykonávať, čiže zo zákona je ich spôsobilosť fyzických osôb
obmedzená len s ohľadom na ich vek a rozumovú vyspelosť,

-

môže byť občan zo zákonných dôvodov tejto spôsobilosti pozbavený, tiež len súdnym
výrokom. Predpokladom je tiež duševná porucha ale trvalého rázu.

Osobám, ktorých spôsobilosť k právnemu úkonu bola obmedzená alebo pozbavená, ustanoví
súd opatrovníka, ktorým môže byť príbuzný alebo cudzia osoba, ktorá na to udelila súhlas
a ak taký občan nie je, môže to byť verejný opatrovník (napr. obec).
Spôsobilosť na právnu zodpovednosť (deliktuálnu spôsobilosť) sa odvíja
dosiahnutého stupňa duševnej vyspelosti v závislosti od dosiahnutia určitého veku.

aj od

Trestný poriadok viaže vekovú hranicu na vznik trestnej zodpovednosti s dosiahnutím
vekovej hranice 15 rokov, ale v pracovnoprávnych vzťahoch zodpovednosť za schodok na
zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať, až s dovŕšením 18 veku, atď.

Plnú zodpovednosť
na právne (protiprávne ) konanie
plnoletosťou (nadobudnutím svojprávnosti).

nadobúdajú fyzické osoby

Procesná spôsobilosť je spôsobilosť fyzickej osoby byť účastníkom konania, v ktorom sa
rozhoduje o právach a povinnostiach, fyzickej osoby a spôsobilosti robiť príslušné úkony
pred súdmi alebo inými štátnymi orgánmi.
Objekt právneho vzťahu predstavujú hodnoty hmotného a nehmotného charakteru, teda to,
čo smeruje správanie subjektov právneho vzťahu. V tomto zmysle sú to: veci, služby, práva,
nehmotné statky ( výsledky tvorivej činnosti a iné hodnoty majetkovej povahy).
Vecou v právnom zmysle, ktorá môže byť predmetom právneho vzťahu, rozumieme hmotnú
vec (predmet) alebo prírodnú silu, oboje za predpokladu, že majú úžitkovú hodnotu, resp.
slúžia ľudskej potrebe (sú užitočné) a sú ovládateľné (napr. el. energia, teplo..). Veci delíme
na: hnuteľné a nehnuteľnosti.
Občianky zákonník definuje iba veci nehnuteľné, ktorými sú pozemky a stavby spojené so
zemou pevným základom. Pozemky sú vždy nehnuteľnosťami, a to bez ohľadu na rozlohu
a určenie. Stavby však súčasťami pozemku nie sú. Za samotnú nehnuteľnosť sa zo zákona
považuje tiež byt v osobnom vlastníctve.
Veci môžeme ďalej triediť na deliteľné (pozemok) a nedeliteľné (umelecké dielo).
Ďalej môžeme veci deliť na veci:
•

určené podľa druhu (genericky) – podľa váhy, miery, počtu,

•

veci určené individuálne – t. j. jednotlivo, špecificky

Pre predmet občianskoprávnych vzťahov má význam delenie vecí na:
a) Príslušenstvo sú veci, ktoré:
prináležia vlastníkovi veci hlavnej,
a sú týmto vlastníkom určené k tomu, aby boli s hlavnou vecou trvale užívané.
Musia tu byť dve veci, z tohoto jedna hlavná , druhá je príslušenstvom a obidve musia mať
samostatnú povahu. V právnom zmysle je príslušenstvo samostatnou vecou s tým, že úkony
týkajúce sa hlavnej veci sa nemusia automaticky vzťahovať na príslušenstvo a naopak.
Príklad:
Za príslušenstvo sa považuje napr. vybavenie motorového vozidla, alebo plot ako
príslušenstvo pozemku.
Ale sem zaraďujeme aj úroky buď z vkladov, alebo z cenných papierov, ktoré sú v tomto
právnom slova zmysle príslušenstvom a teda sú oddeliteľné od veci hlavnej.
b) Súčasť vecí - je všetko to, čo k veci podľa jej povahy patrí a čo od veci nemožno oddeliť
bez toho, aby sa neznehodnotila.
Súčasť veci nie je samostatným objektom právneho vzťahu, teda ak sa právneho úkonu
týkajú veci, týkajú sa aj súčasti vecí.
Príklad:
Ak sa kupuje automobil, motor automobilu je možné oddeliť, ale automobil je znehodnotený.
Rezervné koleso je od automobilu možné oddeliť bez toho, aby bol znehodnotený,
z uvedeného vyplýva, že je príslušenstvom.

Za súčasť veci sa považujú porasty, ako súčasť pozemku, prístavba k rodinnému domu, ktorá
je jeho súčasťou. Naopak stavba nie je súčasťou pozemku, z toho vyplýva, že vlastník
pozemku sa nestáva automaticky vlastníkom stavby a naopak.
Služby – rozumieme nimi ľudské činnosti a výkony ( napr. pracovnú činnosť v právnom
vzťahu, sprostredkovateľská činnosť, dopravná činnosť apod.
Právo môže byť predmetom právneho vzťahu, ak to pripúšťa jeho povaha, príp. povaha
príslušenstva právnych vzťahov ( prevzatie dlhu, prevod pohľadávky a jej príslušenstva,
poskytnutie práv na využitie vynálezu apod.).
Nehmotné statky sú napr. vynálezy, priemyselné vzory, ochranné známky, tiež práva spojené
s tvorivou ľudskou činnosťou ( literárne, výtvarné, kinematografické, vedecké či iné diela
apod.).
Obsah právnych vzťahov predstavuje súhrn práv ( oprávnení ) a právnych povinností
vyplývajúcim účastníkom z daného právneho vzťahu. Pritom práva a povinnosti účastníkov
sú navzájom závislé. Oprávneniu jedného subjektu vždy musí zodpovedať právna povinnosť
druhého subjektu založená príkazom alebo zákazom ( súvzťažnosť). Spravidla má však
každý účastník právneho vzťahu tak práva ako aj povinnosti, a nie výlučne iba právo alebo
iba povinnosť.
z právnych vzťahov, nazývame
Konkrétne oprávnenie, ktoré účastníkovi vyplýva
subjektívne právo. Oproti tomu objektívnym právom rozumieme normatívne právny akt,
príp. ich súbor.
Od oprávnenia ( subjektívneho práva) rozlišujeme nárok. Nárok je objektívne právo v takom
štádiu, keď je vymáhateľné a keď je daná jeho žalovateľnosť, t. j. možnosť uplatniť ho súdnou
cestou.
Príklad:
Pri zmluve o budúcej zmluve vzniká nárok na určenie povinnosti uzavrieť zmluvu súdom, ak
tak neurobí jedna zo zmluvných strán, určená obsahom zmluvy, dobrovoľne.
Právne normy nezakladajú konkrétne právne vzťahy, upravujú iba podmienky na ich vznik,
zmenu, či zánik. To znamená, že právnou normou ustanovené podmienky musia reálne –
konkrétne nastať, inak právny vzťah nenastane. Na vznik, zmenu alebo zánik právneho
vzťahu stačí v niektorých prípadoch jedna právna skutočnosť, niekedy právna norma vyžaduje
niekoľko právnych skutočností.
Právne skutočnosti sú také skutočnosti, s ktorými právna norma spája vznik, zmenu, alebo
zánik právneho vzťahu. Medzi právnou skutočnosťou a právnym vzťahom je príčinná
súvislosť (aby právny následok nastal, musí objektívne právo s právnou skutočnosťou
následok spájať). Delíme ich podľa rôznych kritérií, ale najmä:
1) podľa tohoto či sú závislé na ľudskej vôli alebo nie, na subjektívne a objektívne,
2) podľa spôsobu dokazovania na tie, ktoré sa nedokazujú alebo tie ktoré sa dokazujú,
3) podľa toho, či vyvolávajú následky samy alebo v spojitosti s inými právnymi

skutočnosťami na jednoduché a zložité,

4) podľa toho ako dlho pôsobia alebo či sú časovo obmedzené na jednorázové alebo

trvajúce.
1.1) Subjektívne právne skutočnosti (teda právne skutočnosti závislé na ľudskej vôli) sú:
a) právne úkony – právom uznané prejavy vôle, ktoré sú v súlade s právom, s ktorým
objektívne právo spája ako následok vznik, zmenu alebo zánik právnych vzťahov
a z nich vyplývajúce subjektívne práva a povinnosti.
právneho úkonu vyvoláva takéto právne dôsledky za predpokladu, že ich základom je
právom uznaná vôľa subjektu prejavujúceho vôľu založiť, zmeniť alebo zrušiť právny
vzťah a že právneho úkonu spĺňa všetky náležitosti, ktoré zákon vyžaduje pre jeho
platnosť (samozrejme predpokladom je spôsobilosť na právny úkon). Sem patria napr.
zmluvy ako najčastejší typ právneho úkonu).
b) protiprávne úkony – prejavy vôle, ktoré sú v rozpore s objektívnym právom
a zakladajú tzv. zodpovednostné právne vzťahy:
– objektívne (rozpor medzi úkonom a povinnosťou ),
- subjektívne ( zavinenie).
c) konštitutívne súdne alebo úradné rozhodnutia, ktoré majú za následok vznik,
zmenu alebo zánik právnych vzťahov (ihneď – napr. vkladom katastra
alebo až po určitej lehote, ktoré súdne rozhodnutie stanoví na plnenie )
d) zo zákona - správanie ľudí, ktoré nepochádza z právom uznanej vôle subjektov
(ich základ netvorí právom uznaná - relevantná - vôľa subjektu, napr. sem patria prejavy
duševnej tvorivej činnosti ktorých následkom je vytvorenie umeleckého diela, vynález,
zlepšovacieho návrhu apod.). Takýto prejav nie je právnym úkonom a napriek tomu
zakladá vznik, určitých najmä autorských práv na vytvorený predmet. Tieto právne
následky nastanú priamo zo zákona bez ohľadu na vôľu samotného tvorcu. Patria sem však
aj také prejavy vôle ako napr. správanie sa subjektov, ktoré nemajú spôsobilosť na právne
úkony a môžu na základe faktickej činnosti vyvolávať vznik právneho úkonu v
obmedzenom rozsahu (napr. vznik vlastníckeho práva).
1.2) Objektívne právne skutočnosti sú právne udalosti, ktoré sú nezávislé na vôli ľudí.
Sú to udalosti, ktoré mimo vôle ľudí vyvolávajú právne následky, ktoré s nimi objektívne
právo spája. Človek na ne nemôže bezprostredne vplývať, môže ich však za určitých
okolností predvídať a urobiť opatrenia v tom smere, aby právne následky s nimi spojené
nenastali.
Najznámejšími právnymi udalosťami sú: plynutie času ( dôsledkom ktorého môže byť zánik
práva), alebo narodenie a smrť človeka, alebo rôzne prírodné udalosti, keď s nimi zákon
spája určité právne následky (napr. ak lavína, poľadovica a hromadná havária, ako prírodná
udalosť, spôsobia škodu na zdraví, majetkovú škodu apod.)
2) z hľadiska dokazovania
a) právne skutočnosti, ktoré sa dokazujú spôsobom zodpovedajúcim príslušnému
všeobecne záväznému právnemu predpisu (napr. listinami, výpoveďami svedkov,

obhliadkou a znaleckým dokazovaním, vyjadreniami rôznych orgánov apod.). Dôkazné
bremeno spravidla spočíva na tom, kto uplatňuje nárok.
b) právne skutočnosti, ktoré netreba dokazovať:
ba) notoricky známe skutočnosti (napr. že deň v týždni konkrétneho kalendárneho roka
pripadne na nedeľu - takúto skutočnosť nie je potrebné dokazovať, alebo že spoločnosť je
zapísaná v obch. registri, apod.)
bb) právne skutočnosti predpokladané - ktoré zákon bez potrebného dokazovania
predpokladá, pričom na tento predpoklad viaže právne následky – tieto sú formulované
ako:
• právne domnienky (prezumpcie). Rozoznávame právne domnienky
– vyvrátiteľné – nemusia sa dokazovať, ich formulácia môže znieť: „... považuje sa,
pokladá sa ...“, apod.
– nevyvrátiteľné - také zákonom predpokladané skutočnosti, ktoré nemožno vyvrátiť
(napr. prijatie návrhu, ktorý obsahuje dodatok alebo úplne nové znenie zmluvy, je
odmietnutie návrhu a považuje sa za nový návrh zmluvy).
• právne fikcie - určité umelo vytvorené predpokladané skutočnosti, ktoré hoci
nezodpovedajú reálnym skutočnostiam v živote, vyvolávajú z vôle zákona určité právne
následky, pričom zákon ich nepripúšťa vyvrátiť. Majú tie isté právne následky ako
nevyvrátiteľné domnienky, rozdiel je iba v konštrukcii, pretože tu ide o určité fingované,
teda umelo vykonštruované skutočnosti, s ktorými sa spájajú právne následky.
Príklady právnej fikcie:
Skorší Občiansky zákonník formuloval právnu fikciu v agende dedenia približne takto: kto
odmietol dedičstvo, hľadí sa naň, ako by sa poručiteľovej smrti nedožil. Zákon fingoval smrť
poručiteľa. Dnes platí, kto odmietne dedičstvo, nededí, čiže už nejde o fikciu.
Súčasná právna úprava dedičstva v Občianskom zákonníku upravuje však právnu fikciu napr.
v tom, že počaté ale ešte nenarodené dieťa sa posudzuje podľa Občianskeho zákonníka ako
dieťa narodené, za predpokladu, že sa narodí živé.
Občiansky súdny poriadok formuluje právnu fikciu pri náhradnom doručovaní zásielky, napr.
rozsudku súdu v tom, že posledný deň uloženia zásielky napr. na pošte, sa považuje za deň
doručenia a to bez ohľadu na to, či adresát o uložení zásielky vedel alebo nie.
Podľa Trestného zákona zákonná fikcia neodsúdenia, ktorá je právnym dôsledkom zahladenia
odsúdenia, nastáva právoplatnosťou rozhodnutia, ktorým bolo odsúdenie zahladené.
3) Jednoduché, zložité právne skutočnosti – podľa toho, či vyvolávajú následky samy,
alebo až v spojitosti s inými právnymi skutočnosťami.
Spravidla stačí, aby jedna právna skutočnosť vyvolala právne dôsledky (napr. darovacia
zmluva, zmluva o pôžičke, protiprávny úkon ...)
Niekedy sa vyžadujú viaceré právne skutočnosti: vtedy jedna právna skutočnosť podmieňuje
vznik inej právnej skutočnosti (napr. rozhodnutie štátneho orgánu je podmienkou účinnosti
zmluvy), alebo podmieňuje platnosť inej právnej skutočnosti, alebo dva a viaceré samostatné
úkony majú iba vo vzájomnej náväznosti za následok vzniku určitého právneho vzťahu.
Niekedy musia byť tieto skutočnosti dané súčasne (simultánne), niekedy sa uskutočňujú iba
postupne ( sukcesívne).
4) Jednorázové alebo dlhotrvajúce – podľa toho ako dlho trvajú.

Trvajúce sú predovšetkým protiprávne stavy.
Pri časovom trvaní rozlišujeme právne skutočnosti podľa času ich účinku:
-

momentom jej dovŕšenia, pri ktorom vznikajú účinky ex nunc ( napr. uzavretie darovacej
zmluvy),

-

spätné účinky, ktorým hovoríme účinky ex tunc (takéto účinky má napr. započítavací
prejav),

-

účinky, ktoré nastávajú neskôr ( tzv. odkladacie podmienky, ktoré majú za následok
časový odklad vzniku právneho úkonu, napr. zmluvy).

Právne udalosti sú právne skutočnosti, ktoré nastávajú nezávisle od prejavu vôle účastníkov
právnych vzťahov a na základe právnej normy vedú k vzniku, zmene alebo zániku právneho
vzťahu, práv alebo povinností. Majú veľký právny význam.
Príklad: uplynutie času na ktorý bolo dojednané trvanie určitého právneho vzťahu, a to iba
vtedy, ak s tým zákon spája následky. Takouto právnou udalosťou je aj smrť.
Lehoty
So zreteľom na možné právne následky delíme lehoty na:
1) hmotnoprávne – ich plynutie ovplyvňuje existenciu subjektívnych práv a povinností
(napr. výpovedná lehota),
2) procesné – týkajú sa možností riadne uplatňovať svoje práva a vystupovať v právnom
konaní (odvolacia lehota, lehoty uložené súdom)
So zreteľom na uplatňovanie nárokov v stanovených dobách rozlišujeme:
a) premlčanie – po plynutí ktorej subjektívne právo zostáva zachované, ale zaniká možnosť
dovolávať sa ho, ak je zo strany odporcu vznesená námietka premlčania ( napr. plnenie vecné
alebo peňažné, ale tu možno poskytnúť plnenie aj po uplynutí lehoty),
b) preklúziu - ide o prepadnú lehotu, po uplynutí ktorej zaniká tak nárok ako aj subjektívne
právo. Zaniká právo samo. Po uplynutí prekluzívnej lehoty nemožno plniť, oneskorene
poskytnuté plnenie možno požadovať späť z právneho dôvodu bezdôvodného obohatenia. Tak
je tomu napr. v prípade záručných lehôt (napr. dojednanie skúšobnej doby v pracovnej
zmluvy – jej uplynutím zaniká právo na skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe,
alebo uplynutie záručných lehôt má za následok nemožnosť plnenia a v prípade, že sa po ich
uplynutí plnilo, vzniká nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia).
1.11 Právne úkony
1.11.1 Pojmové vymedzenie
Pojmové vymedzenie upravuje Občiansky zákonník v §34 ako prejav vôle smerujúci ku
vzniku, zmene alebo zániku tých práv alebo povinností, ktoré právne predpisy s takýmto
prejavom spájajú.

Pojmovými znakmi sú: prejav vôle, zameranie prejavom vôle, uznanie prejavu vôle právnym
poriadkom, následky, ktoré sa prejavom vôle zamýšľali vyvolať.
Prejav vôle: vôľu môže prejaviť každý subjekt, ale právne relevantnú vôľu môže prejaviť iba
taký subjekt, ktorý z hľadiska práva existuje, to znamená, že má právnu subjektivitu a má
súčasne spôsobilosť na právneho úkonu.
Vôľa je psychická kategória a má právny význam iba vtedy, ak je: daná, slobodná, vážna
a bez omylu. Prejav vôle musí byť prejavený navonok, inak nevznikne a ani nevyvolá právne
následky. Prejav vôle môže byť vykonaný konaním, alebo aj opomenutím.
a) výslovný prejav – slovo ( v ústnej alebo písomnej podobe)
b) konkludentný prejav - iný ako slovný, ktorý nespochybňuje, to, čo chcel účastník
prejaviť ( účastník nevyjadrí slovný prejav, ale na základe nejakej udalosti (napr.
ponuky) začne plniť.) – prikývnutie hlavou, úmyselné roztrhanie listiny.
Spravidla nie mlčanie, ani nečinnosť.
Zameranie prejavom vôle – ak účastník nechce vyvolať právne následky, nejde o právny
úkon.
Príklad:
Ako príklad môžeme uviesť úkony urobené zo žartu, alebo požičanie napr. ďalekohľadu, či
programu divadla, ktorým sa nezamýšľa vznik právneho úkonu darovaním apod.
Uznanie prejavu vôle právnym poriadkom – t.j. s takýmto prejavom právny predpis spája
právne účinky ako vznik, zmenu, zánik právnych vzťahov.
Napr. atypické zmluvy – zákon výslovne neupravuje formu takýchto zmlúv, ako v prípade
pomenovaných zmlúv.
Následky, ktoré sa prejavom vôle zamýšľali vyvolať tvoria obsah právneho úkonu. Pokiaľ
ide vznik právneho úkonu je to najmä uzavretie zmluvy, napr. nájomnej zmluvy, pokiaľ ide o
zmenu je to zmenu častí zmluvy, alebo zmenu zmluvy na iný typ zmluvy, a pokiaľ ide o zánik
– napr. dohoda o zrušení zmluvy.
Podľa prejavu vôle právne úkony delíme na:
a) jednostranné – stačí prejav vôle jedného účastníka právneho vzťahu ( výpoveď, závet),
b) dvojstranné – vyžaduje vôľové prejavy obidvoch strán ( dohoda, viacstranné právne
úkony).
c) formálne – vyžadujú na konkrétny právny úkon určitú formu, ( napr. písomnú formu,
resp. formu notárskej zápisnice), alebo musia byť na tej istej listine alebo nie (napr.
prevody nehnuteľností apod.),
d) neformálne – nevyžadujú formu právneho úkonu.
e) odplatné – zakladá povinnosť poskytnúť odplatu (napr. kúpna zmluva, zmluva o dielo a
iné),
f) bezodplatné – neobsahujú ujednanie o odmene (napr. darovacia zmluva).

1.11.2 Obsah právneho úkonu
Obsah právneho úkonu tvoria jeho zložky, ktoré poznáme ako :
1) Podstatné (obligatórne) náležitosti. Sú najvýznamnejšie, bez nich právny úkon nemôže
vzniknúť, ani byť platný. Podmieňujú platnosť právneho úkonu.
Príklad:
Podstatnou zložkou pri kúpnej zmluve je predmet zmluvy a cena, ako to vyplýva z § 588
Občianskeho zákonníka.
2) Pravidelné náležitosti - sú ustanovenia o mieste, čase a spôsobe plnenia. Nespôsobujú
neplatnosť ak chýbajú, ich nedostatok možno nahradiť príslušným ustanovením zákona.
3) Náhodilé náležitosti - vyskytujú sa v právnom úkone z času načas. Patria sem podmienky
a uloženie času, zabezpečenie predmetu zmluvy, spôsob dopĺňania zabezpečenia, a mnohé
ďalšie náležitosti.
K tomu, aby bola zmluva uzatvorená, však nestačí, aby sa zmluvné strany dohodli na
podstatných častiach zmluvy. Zmluvné strany sa musia dohodnúť na celom jej obsahu (podľa
Občianskeho zákonníka), resp. na jej minimálnych náležitostiach, ako ich stanovuje zákon
(podľa Obchodného zákonníka). Ak jedna zo zmluvných strán v návrhu zmluvy, resp. jej
protinávrhu uvedie niektoré náležitosti, sú pre vznik zmluvy podstatné. Vlastný obsah zmluvy
je však potrebné skúmať z obsahu ujednaní zmluvných strán ale aj:
-

podľa kogentných ustanovení zákona, pretože tieto nie je možné vylúčiť ani dohodou
účastníkov,

-

dispozitívnymi ustanoveniami zákona, pokiaľ ich zmluvné strany nevylúčili alebo
nepozmenili v zmluve,

-

obchodnými zvyklosťami, ak ide o obchodno-záväzkový vzťah,

-

príp. ďalšími aktami, ako sú napr. všeobecné obchodné podmienky, ktoré tvoria
nedeliteľnú súčasť zmluvy, ale s ohľadom na vykladacie pravidlá.

Posledne dvom menovaným zložkám sa budeme venovať podrobnejšie v časti textu
Obchodné právo.
Podmienka je také ustanovenie právneho úkonu, ktorými sa následky právneho úkonu robia
závislými od skutočnosti, o ktorej účastníci úkonu v čase jeho zriadenia nevedia či sa splní.
Podmienky môžu byť kladné, alebo záporné. Delíme ich:
1) podľa toho, či sa na ich splnenie viaže vznik, zánik právneho vzťahu na:
- odkladacie – suspenzívne – vznik, zánik práv a povinností sa nimi odkladá do splnenia
podmienky,
- rozväzovacie – rezolutívne – následky právneho úkonu nastanú ihneď, alebo zaniknú pri
splnení rezolutívnej podmienky.
2) podľa toho, či sú:
- splniteľné - sú také, že je reálne možné ich splniť,

- náhodné – nie sú v moci subjektov právnych vzťahov,
- zmiešané – vzťahujú sa na právnu skutočnosť, splnenie ktorej je čiastočne v moci
účastníka a čiastočne závisia od náhody.
Uloženie času je takou náhodilou zložkou právneho úkonu, ktorou sa buď odkladá vznik,
alebo podmieňuje zánik právnych vzťahov. Ak ide o uloženie času s následkom odložiť vznik
práv a povinností, hovoríme o počínajúcej lehote. Ak ide o uloženie času za účelom
privodenia zániku práv a povinností, hovoríme o končiacej lehote.
1.11.3 Vznik právneho úkonu
Rozlišujeme jednostranný úkon, ktorým je návrh zmluvy (oferta), ktorý môže byť
neadresovaný (vzniká momentom prejavu), alebo adresovaný ( vzniká nielen prejavom vôle,
ale musí byť doručený adresátovi ), alebo výpoveď, vyhlásenie, odstúpenie od zmluvy apod.
V prípade akceptu adresovaného návrhu vzniká ako dvojstranný, viacstranný úkon – zmluva,
alebo dohoda (napr. zmluvy o združení). Vzniku právnych úkonov v Obchodnom práve sa
podrobnejšie budeme zaoberať v časti textu Obchodné právo.
1.11.4 Následky právneho úkonu
Ak chýba niektorá náležitosť právneho úkonu, alebo ak má určité nedostatky je právny úkon
vadný. Vadnosť právneho úkonu spôsobuje, že právny úkon je buď:
b) neplatný, alebo
c) od právneho úkonu môžeme odstúpiť.
a) neplatnosť právneho úkonu nastáva všade tam, kde zákon príp. dohoda strán spája s určitou
vadnosťou právneho úkonu jeho neplatnosť (negotium nullum). Síce vznikne, ale
nevyvoláva žiadne právne následky.
Absolútne neplatný právny úkon je taký, ktorý nevyvolá zamýšľaný účinok, strany podľa
neho nie sú povinné si plniť, ktorého neplatnosti sa môže dovolávať každý, neplatnosť
ktorého sa nepremlčuje a súd si takúto neplatnosť všíma z úradnej povinnosti. Podľa
Relatívne neplatný právny úkon je taký, ktorého sa môže dovolať ten, kto je dotknutý (má
právny záujem), a to nie časovo neobmedzene, ale v premlčacej lehote, do dovolania
neplatnosti ktorého sú si zmluvné strany povinné plniť podľa zmluvy a súd k nemu prihliada
len na žiadosť oprávnenej osoby.
Príkladmo uvedené rozdiely neplatnosti podľa Občianskeho a Obchodného zákonníka:
Relatívnu neplatnosť podľa Občianskeho zákonníku spôsobuje iba omyl, nedodržanie
dohodnutej formy, rozpor s cenovým predpisom a niektoré ďalšie špeciálne prípady. Ostatné
vady spôsobujú absolútnu neplatnosť, najmä pokiaľ zmluva nebola uzavretá v predpísanej
forme, slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne alebo zaväzuje k nemožnému alebo
nedovolenému plneniu, alebo pokiaľ je v rozpore so zákonom, alebo obchádza zákon, alebo je
v rozpore s dobrými mravmi.
Relatívna neplatnosť podľa Obchodného zákonníka, teda pre oblasť záväzkových vzťahov je
daná vždy, ak je neplatnosť právneho úkonu stanovená na ochranu niektorého účastníka
zmluvy. Spôsobuje ju nedostatok slobody a vážnosti prejavu vôle a porušenie zákona, ak jeho
účelom je chrániť osobu, ktorej je úkon určený. V tomto práve porušenie cenového predpisu

nie je dôvodom ani relatívnej neplatnosti zmluvy, ale vzniká povinnosť zaplatiť cenu
najvyššie prípustnú podľa cenových predpisov.
Neplatnosť právneho úkonu môže byť v celosti právneho úkonu, alebo v jeho časti (to
znamená, že v ostatnej časti je právny úkon platný). Právne následky neplatnosti právneho
úkonu môžu mať podobu:
- primárnych následkov, teda nastanú v každom prípade neplatnosti právneho úkonu ( napr.
ak si účastníci zmluvy už plnili a je vyslovená neplatnosť zmluvy, vzniká nárok na vrátenie
bezdôvodného obohatenia podľa ustanovení Občianskeho zákonníka).
- sekundárnych následkov, kedy na neplatnosť právneho úkonu sa vyžaduje aj splnenie
ďalších právnych skutočností (k neplatnosti právneho úkonu pristupujú ďalšie skutočnosti,
ktoré spolu s neplatnosťou právneho úkonu vyvolávajú aj iné právne následky, napr. právo
na náhradu škody podľa Občianskeho alebo Obchodného zákonníka).
b) možnosť odstúpenia - túto možnosť upravuje napr. aj Občiansky zákonník aj Obchodný
zákonník a má tie dôsledky, že odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje (účinky
ex tunc), z takejto zmluvy nenastávajú žiadne účinky.
1.11.5 Protiprávne konanie
Protiprávne konanie je prejav vôle spočívajúci v činnosti, alebo nečinnosti, ktorým subjekt
porušuje príkazy a zákazy, ustanovené platným právom.
Takéto konanie delíme na:
a) zavinené konanie, t. j. delikt (napr. v správnom, trestnom práve), s ktorým je spojená
subjektívna právna zodpovednosť.
Zavinenie poznáme ako:
-

úmyselné – úmysel priamy alebo nepriamy,

-

z nedbanlivosti – vedomá a nevedomá.

b) nezavinené (napr. v Občianskom a Obchodnom zákonníku), s ktorým je spojená
objektívna právna zodpovednosť.
Poznáme tieto druhy protiprávneho konania:
1) trestný čin, ako konanie nebezpečné pre spoločnosť, ktorého následok uvedený
v skutkovej podstate páchateľ zavinil,
2) priestupok, pod čím rozumieme konanie v rozpore s normami správneho práva,
ktorého následok v skutočnosti v podstate páchateľ zavinil,
3) porušenie pracovnej disciplíny, t.j. konanie v rozpore s pracovnými predpismi
4) omeškanie, poskytnutie vadného plnenia, spôsobenie škody apod.
1.12 Realizácia práva
Proces realizácie práva sa uskutočňuje tak v procese tvorby práva, ako aj pri uskutočňovaní
práva v každodenných právnych vzťahoch. Tvorbou práva rozumieme právnou normou

ustanovenú realizáciu práva, pri ktorej štátny orgán s normotvornou právomocou realizujú
ústavu a ústavné zákony vydávaním normatívne právneho aktu.
1.12.1 Formy realizácie práva
Právo sa realizuje v rôznych formách:
- niekedy stačí, ak sa človek zdrží konania, nebezpečného pre spoločnosť. Právo je
realizované bez toho, aby bolo nevyhnutné uplatniť jeho sankciu.
- ak sa však správaním subjektov porušili právne normy, právo sa realizuje vznikom
zodpovedných právnych vzťahov, realizáciou právnej zodpovednosti.
Na pochopenie významu právnej normy slúži výklad právnych noriem:
Je proces, v ktorom objavujeme jednotlivé normatívne slová a vety.
Objasňujeme význam právnej normy. Uskutočňujú ho:
2) špecializované štátne orgány ( súdy, stavebné úrady..),
3) zamestnanci, spoločníci a štatutárne orgány právnickej osoby,
4) občania – fyzické osoby.
Výklad práva musí vystihnúť obsah právnej normy v súlade s vôľou zákonodarcu, preto sa
spravuje určitými záväznými pravidlami.
Rozlišujeme:
a) podľa metód výkladu,
b) podľa subjektu, ktorý výklad vykonáva a záväznosti tohoto výkladu,
c) podľa vzájomného vzťahu medzi zmyslom normy a jej slovným vyjadrením.
Podľa metód výkladu, resp. podľa spôsobu výkladu:
•

jazykový (gramatický) – z analýzy slov a ich významu,

•

logický – zisťuje zmysel právnej normy podľa pravidiel formálnej logiky,
(dôvodnenie z väčšieho na menšie a dôkaz vylúčením, dôkaz opaku – argumentum
a contrario),

•

systematický – umožňuje objasniť zmysel právnej normy na základe spôsobu
usporiadania textu a vzájomných vzťahov s ostatnými normatívne právnymi aktami, t.
j. z hľadiska jej miesta v právnom systéme,

•

historický – je výklad právnej normy z hľadiska jej vzniku v časovom slede tvorby
práva a sledovania cieľa, ktorý bol sledovaný jej vydaním v určitých spoločenských
podmienkach..

Podľa subjektu výkladu:
•

legálny – je všeobecne právne záväzný a podáva ho osobitne na to splnomocnený
štátny orgán (splnomocnený normatívne právnym aktom k podávaniu takéhoto
výkladu),

•

interný (služobný) výklad – podáva štátny orgán pre podriadené orgány alebo pre
podriadených zamestnancov. Spravidla má povahu internej inštrukcie a je záväzný len

pre podriadené orgány. Keďže nemá všeobecnú záväznosť, nezaväzuje iné,
nepodriadené štátne orgány a samozrejme nie je záväzný pre súdy,
•

autentický – podáva ho orgán, ktorý právnu normu vydal. Má rôzne formy a podľa
toho môžeme zistiť, či je právne záväzný alebo nie. Právne záväzný je len vtedy, ak je
súčasťou normatívne právneho aktu. Zaužívanou formou autentického výkladu sú len
právne definície,

•

oficiálny – podávajú ho ústredné a miestne orgány štátnej správy vo forme internej
inštrukcie pre podriadené orgány,

•

výklad Najvyššieho súdu Slovenskej republiky – je jedným z najdôležitejších
druhov výkladu, ktorý nie je výsledkom rozhodovacej činnosti Najvyššieho súdu SR,
ale jeho zovšeobecňujúcej činnosti. Úlohou tohto výkladu je zabezpečiť jednotný
výklad zákonov a ostatných právnych predpisov, zabezpečiť ich jednotnú
interpretáciu. Stanoviská NS SR sa zverejňujú v Zbierkach rozhodnutí Najvyššieho
súdu SR. Nie je právne záväzný, ale jeho spoločenský význam je vysoký, plní určitým
spôsobom funkciu sudcovského práva,

•

doktrinálny – nie je právne záväzný a podáva ho v súlade s vedeckým poznaním
platného práva právna veda a jej predstavitelia.

Výklad podľa vzájomného vzťahu medzi zmyslom právnej normy a jej slovným vyjadrením:
•

doslovný –deklaratívny - obsah právnej normy a jeho slovného vyjadrenia sú
identické,

•

zužujúci – reštriktívny – právna norma sa so zreteľom na jej zmysel interpretuje
užšie ako je jej slovné vyjadrenie skúmanej právnej normy,

•

rozširujúci – extenzívny – prikladá užšiemu vyjadreniu v texte právnej normy širší
zmysel.

Pod aplikáciou právnej normy rozumieme uskutočňovanie práva prostredníctvom
individuálnych právnych aktov. Podľa účinkov, ktoré vyvolávajú, ich delíme ich na:
a) konštitutívne akty aplikácie práva – vedú k vzniku, zmene, alebo zániku právneho
vzťahu (ich účinky nastávajú až právoplatnosťou rozhodnutia),
b) deklaratívne – autoritatívne sa zisťujú existencia právneho vzťahu alebo jeho opak
(neexistencia).
1.12.2 Proces aplikácie právnej normy
Pri aplikácii práva musí štátny orgán postupovať tak, aby pi rozhodovaní rešpektoval
zákonnosť. Proces aplikácie môžeme deliť na tieto etapy:
-

zisťovanie skutkového stavu,

-

vymedzenie právnej normy,

-

subsumpcia - podriadenie prípadu pod nejakú právnu normu,

-

vydanie aktu (rozhodnutie, rozsudok, výmer, výpoveď).

Aby sa tento akt stal právne záväzný, musí nadobudnúť právoplatnosť. Právoplatné
rozhodnutie už nemožno napadnúť riadnym opravným prostriedkom.
1.12.3 Aplikácia práva podľa analógie
V právnej praxi niekedy nastane situácia, že pri rozhodovaní o určitom prípade sa nenájde
právna norma, ktorá sa vzťahuje na tento prípad. V takýchto prípadoch postupujeme podľa
analógie – obdoby.
Najčastejšie sa používa analógia zákona – analógia legis – je postup, pri ktorom sa použije
právnu normu, ktorá upravuje najpodobnejší (analogický prípad – väčšinou z toho istého
odvetvia). Norma sa aplikuje na prípad, ktorý nie je výslovne upravený, ale odlišuje sa od
právnej normy, ktorá sa použije len druhotnými, nepodstatnými znakmi.
Zriedkavejšie na základe analógie práva – analógia iuris – sa použije v prípade, že neexistuje
právna norma, ktorá by riešila konkrétny ani podobný prípad. Vec sa rieši na základe
princípov právneho odvetvia, prípadne všeobecných princípov práva.
V zásade je prípustná v občianskom, obchodnom a pracovnom práve a medzinárodnom
obchodnom práve. Nie je prípustná v trestnom práve, kde je vždy nevyhnutné naplniť
skutkovú podstatu trestného činu.
Záver
Učebný text sa venuje základom práva z pohľadu teórie práva, ale je aj vhodnou pomôckou
pri jeho aplikácii v praxi s ohľadom na obsah textu, ale najmä z pohľadu, že obsahuje
praktické príklady teoretických pojmových vymedzení. Tým sa sledovalo dodržanie hlavného
cieľa a to objaviť vzájomné väzby, aplikáciu práva v praxi a právne dopady, teda v konečnom
dôsledku v praktickom podriadení právnych noriem v konkrétnych právnych prípadoch podľa
toho ktorého právneho odvetvia.
Kontrolné otázky:
1.

Charakterizujte prirodzené a pozitívne právo.

2.

Aké sú špecifické znaky pozitívneho práva, ktorými sa odlišuje od ostatných
spoločenských noriem? Uveďte aké iné spoločenské normy poznáme?

3.

Pomenujte a popíšte najviac interpretovanú štruktúru právnej normy.

4.

Charakterizujte kogentnú a obsolétnu právnu normu.

5.

Aké sú prvky právneho vzťahu? Popíšte podrobnejšie čo sú právne skutočnosti a ako ich
delíme.

6.

Čo je pôsobnosť právnej normy? Charakterizujte druhy pôsobnosti právnych noriem.

7.

Čo je a aké druhy retroaktivity poznáme?

8.

Ako delíme pramene práva?

9.

Ktoré druhy práva považujeme za pramene slovenského práva? (stručne ich popíšte).

10. Čo je právna norma a aké sú jej špecifické znaky? Ktoré normy sú primárne a ktoré
sekundárne ( kto ich prijíma)? Príkladmo ich vymenujte.

11. Aké druhy pôsobností právnych noriem poznáme? Špecifikujte ich.
12. Definujte verejné, súkromné právo a hmotné a procesné právo.
13. Stručne popíšte všetky druhy právnej subjektivity (vrátane ich vzniku a zániku).
14. Definujte pojmové znaky právnych úkonov a stručne ich charakterizujte.
15. Definujte systém práva, jeho členenie v demokratických štátoch a charakterizujte ich.
16. Podľa akých kritérií delíme právne normy? Vymenujte ich.
17. Čo je výrok a čo je normatívna a permisívna veta?
18. Čo sú právne udalosti? Vymenujte ich.
19. Na čo slúži výklad práva?
20. Kto podáva výklad právnych noriem a aké metódy výkladu práva rozlišujeme?
Literatúra:
1. Prusák, J., Teória práva, Vydavateľské oddelenie PF UK Bratislava 2001, 308 s. ISBN 807160-146-2.

2. KAPITOLA - SPRÁVNE PRÁVO
Úvod
Správne právo je jedno z významných odvetví slovenského právneho poriadku. Jeho
základným poslaním je zabezpečovať ochranu verejných a štátnych záujmov a v prípade
nevyhnutnosti ochranu práv, právom chránených záujmov fyzických a právnických osôb, ako
aj plnenie ich povinností. V záujme ich zabezpečenia je možné uplatniť administratívne
donútenie.
Toto právne odvetvie zaraďujeme do verejného práva. Konkrétny obsah jeho
realizácie je určený úradnou mocou. Daná téma načrtáva hlavné okruhy otázok zo všeobecnej
časti správneho práva, najmä základné inštitúty správneho práva. Predkladaný učebný
materiál prejednáva ďalej hlavné okruhy otázok verejnej správy vo všeobecnej rovine a to na
základe delenia noriem správneho práva a na základe toho, či normy správneho práva
obsahujú práva a povinnosti, alebo upravujú postup účastníkov, so zameraním na systém
správneho práva, štruktúru a podstatu správnych orgánov a subjekty správneho práva, výkon
verejnej správy fyzickými osobami, metódy a formy činnosti správy, vlastnú kontrolu
verejnej správy a zodpovednosť verejnej správy. Na to nadväzujú hmotno-právne normy,
ktoré sa realizujú v oblasti materiálnych právnych záujmov a potrieb príslušných subjektov
a procesno-právne normy, ktoré sa realizujú medzi subjektami verejnej správy a ostatnými
subjektami v konaní pred orgánmi správneho práva.
Cieľ
Cieľom vypracovania tohoto učebného materiálu bolo spracovať vhodnú pomôcku pre
štúdium tohoto slovenského právneho odvetvia v rozsahu, ako platí v danom období
spracovania publikácie. Za týmto účelom je predkladaný materiál len výberom
najdôležitejších vstupov ucelených častí, ktorý je určený predovšetkým pre zamestnancov
ústredných a miestnych orgánov štátnej správy, alebo samosprávy, je však vhodnou
pomôckou aj pre študentov vysokých škôl, resp. tomu zodpovedajúcich foriem štúdia.
Návod k štúdiu
Pri štúdiu tejto časti bude potrebné sa venovať danej problematike s ohľadom na jej
všeobecnú a osobitnú časť cca 8 hodín.
Vlastný text
2. KAPITOLA - SPRÁVNE PRÁVO
2.1

Pojmové vymedzenie správneho práva

Správne právo tvorí správne hmotné právo ( takzvané materiálne právo ), ktoré tvorí súhrn
administatívno-právnych noriem, obsahom ktorých sú práva, právom chránené záujmy

a povinnosti subjektov správneho práva a správne procesné právo (takzvané formálne právo),
ktoré predstavuje procesný postup subjektov aplikovaný pri uplatňovaní tohto práva.
2.2

Verejná správa a jej charakteristika

2.2.1 Pojem verejná správa
Správou rozumieme sústavné a organizované obstarávanie náležitostí, ktoré prináša sám
život. Správa je každá zámerná činnosť zameraná na zabezpečovanie určitých záležitostí a za
určitým cieľom.
Verejná správa vo svojej podstate predstavuje správu verejných záležitostí, ktorá sa prejavuje
vo výkonnej moci v štáte. Pre túto výkonnú moc je charakteristické, že ide predovšetkým
o verejnú moc, ktorou nedisponuje len štát, ale aj ďalšie neštátne subjekty, ktoré vykonávajú
správu verejných záležitostí. Teda verejná správa – ako správa verejných záležitostí – je
správou vo verejnom záujme a subjekty, ktoré ju vykonávajú, ju realizujú ako právom
uloženú povinnosť zo svojho postavenia ako verejnoprávnych subjektov. Naproti tomu
súkromná správa spravuje len súkromné záležitosti, vykonávajú ju súkromné osoby, ktoré
sledujú vlastné ciele.
Pojem verejná správa sa vymedzuje v tzv. organizačnom a funkčnom usporiadaní. Je treba ju
chápať aj ako sústavu orgánov a činností, aj ako spoločensky prospešnú službu. V negatívnom
zmysle rozumieme verejnou správou odrátanie zákonodarnej a sudcovskej činnosti. V rovine
štátnej činnosti preto môžeme verejnú správu chápať ako tú štátnu činnosť, ktorú štát
vykonáva popri zákonodarstve a súdnictve.
V rovine činností tzv. ďalších verejnoprávnych subjektov, odlišných od štátu, je verejná
správa neštátnou činnosťou výkonného charakteru, ktorej poslaním je zabezpečovať výkon
správy štátu. Týmito verejnoprávnymi subjektami sú verejnoprávne korporácie (v zahraničnej
literatúre označované aj ako „nevládne organizácie“), ktoré nemajú povahu samosprávnych
korporácií. Vyznačujú sa osobitným okruhom činností, ktoré podporujú plnenie štátnych,
respektíve iných verejných úloh. Spravidla sú zriaďované zákonom a financované celkom
alebo čiastočne zo štátnych prostriedkov. Vo svojej činnosti podliehajú štátnemu dozoru.
Poznáme aj korporácie, ktoré vykonávajú verejnú správu, ktorá má povahu samosprávnej
činnosti.
Verejná správa ako celok je charakterizovaná výraznou iniciátorskou činnosťou. Prvok
iniciatívy sa najširšie uplatňuje vo verejnej správe. Pri porovnaní s ostatnými činnosťami štátu
si to môžeme vysvetliť napríklad na súdnej činnosti. Súdy, môžu byť činné len v prípade, ak
dôjde k porušeniu právnej povinnosti. Teda iniciatíva je tu obmedzená, vyžaduje sa porušenie
právnych povinností ako základného predpokladu na uplatnenie iniciatívnej činnosti. Aj
v takomto prípade je iniciatíva viazaná na isté časové obdobie, ako aj na presne určený
postup, ktorý vyplýva z konkrétneho porušenia povinností a zákonom stanovený presný
postup podľa príslušných právnych predpisov. Obdobne to platí aj pre zákonodarne orgány,
ktoré môžu iniciatívu uplatniť pri sledovaní podmienok vydania zákona, či novelizovania
platného zákona, prípadne môžu iniciatívu prejaviť aj v oblasti dodržiavania zákona, vo
vzťahoch medzi Národnou radou SR a vládou a v iných prípadoch, no možnosti prejavenia
iniciatívy sú obmedzené väzbami vyplývajúcimi z deľby moci v našej republike tak, ako
v každom demokratickom štáte.

Sústava verejnej správy je tvorená tak, aby sa využila nielen iniciatíva a aktivita všetkých jej
subjektov, ale aj iniciatíva občanov. Organizačná základňa verejnej správy umožňuje využiť
maximum iniciatívy. Podmienky, predpoklad a možnosti k tomu jej dáva:
-

množstvo úloh, ktoré verejná správa plní (napríklad úlohy pri zabezpečovaní osobného
stavu občanov, pri výkone policajnej, zdravotníckej, školskej správy, v oblasti kultúry
ochrany životného prostredia …).

-

organizačná štruktúra, ktorú je potrené chápať ako súhrn pozícií a úloh realizované
konkrétnymi ľuďmi, rôzneho profesionálneho zamerania.

2.2.2 Subjekty verejnej správy
Subjektami sú: štát (orgány štátnej správy, orgány územnej samosprávy), verejnoprávne
korporácie, verejné ústavy a podniky, fondy a iné.
2.2.3 Zložky verejnej správy

Verejná správa pozostáva z dvoch základných zložiek, a to Štátnej správy a Samosprávy.
2.2.3.1 Pojem štátna správa
Štátnou správou rozumieme samostatný druh spoločenského riadenia a organizujúcej činnosti
štátu, samostatný druh správnych aktivít uskutočňovaného štátom. Je najrozsiahlejším
druhom štátnej činnosti. Výkonom štátnej správy sa zabezpečuje realizácia vonkajších aj
vnútorných funkcií štátu. Orgány štátnej správy plnia v prevažnej miere úlohy zabezpečované
štátnymi orgánmi. To znamená, že tieto orgány stanovené úlohy uskutočňujú v mene štátu a
za pomoci jeho donucovacej moci. Štátna správa, ako jedna z foriem uskutočňovania štátnej
moci, je v širšom slova zmysle štátne riadenie.
Štátna správa má výkonný a nariaďovací charakter, je preto predovšetkým činnosťou
výkonnou a nariaďovacou.
Termín výkonná činnosť vyjadruje vzťah štátnej správy k zastupiteľskej sústave, ktorá je
reprezentovaná Národnou radou Slovenskej republiky. Spočíva v bezprostrednom vykonávaní
a realizovaní zákonov a ostatných normatívnych právny aktov štátnej moci na konkrétne
prípady. Prostredníctvom nich sa teda realizujú základné otázky štátnej správy, predovšetkým
zabezpečovanie hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja.
Nariaďovacia činnosť štátnej správy: Aby správne orgány mohli plniť úlohy ustanovené
zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi ( inými aktami zastupiteľského
zboru), sú oprávnené vydávať normatívne a individuálne správne akty a uskutočňovať aj iné
opatrenia, používať štátne donútenie, ak sú na to splnomocnené zákonom. Tento postup
môžeme to nazvať metódou, ktorá sa prejavuje v konečnom dôsledku vo vzťahu k fyzickým
a právnickým osobám. Táto metóda nie je jedinou a často ani hlavnou pri zabezpečovaní úloh
štátnej správy. Do popredia vystupuje metóda spočívajúca v organizácii štátnej správy, teda
organizačný charakter štátnej správy, ktorý zahŕňa každodennú riadiacu, koordinujúcu
a kontrolnú činnosť. Táto metóda, ale aj iné metódy v činnosti štátnej správy. vytvárajú
potrebné podmienky pre uspokojovanie potrieb občanov a všetkých ostatných subjektov. Túto

činnosť uskutočňuje sústava orgánov štátnej správy a v rámci štátneho zmocnenia
(právomocí) aj iné štátne orgány a organizácie.
Z načrtnutého okruhu činností môžeme štátnu správu charakterizovať ako činnosť, ktorá je:
a)

organizujúca, pre ktorú je charakteristická uvedená iniciatívnosť v súlade so
spoločenským vývojom a v súlade so zákonmi a ostatnými normatívnymi právnymi
aktami v rôznych oblastiach života spoločnosti, v časovo neohraničenom úseku, teda
nepretržite,

b) uskutočňovaná na základe zákonov, teda je činnosťou podzákonnou. Zákon určuje jej
zameranie a stanovuje aj hlavné prostriedky, najmä právne, pre dosiahnutie cieľov
správy. Z ústavy a iných zákonov vyplýva, že štátnu správy vykonáva osobitná skupina
orgánov štátu, ktoré pomenúvame ako orgány štátnej správy.
Princípom organizovania činností štátu je, aby sa nevykonávala:
- ako nezákonná činnosť, teda činnosť vykonaná v rozpore s právom, alebo pri použití práva,
ktoré sa na danú právnu situáciu nevzťahuje, alebo ako činnosť, ktorá je v súlade
s právom, ale je vykonávaná neefektívne,
- alebo aby kompetentné tieto orgány neboli nečinné,
c)

vykonávaná v mene štátu. Vykonáva ju osobitná skupina orgánov, ktoré pomenúvame
ako orgány štátnej správy. Tieto orgány ju vykonávajú nie vo vlastnom mene, ale v mene
štátu. Právnym dôsledkom tejto skutočnosti okrem iného je aj to, že za prípadnú škodu
spôsobenú občanom alebo právnickým osobám nezákonným rozhodnutím orgánu štátnej
správy nezodpovedá priamo orgán, ktorý nezákonné rozhodnutie vydal, ale štát, ktorý je
povinný škodu nahradiť (( túto otázku doteraz upravuje zákon č 58/1969 Zb.
o zodpovednosti za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho
nesprávnym úradným postupom, ale od 1.7.2004 bude platiť zákon č.514/2003 Z. z.
o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých
zákonov. Podľa tohto zákona sú fyzické a právnické osoby voči ktorým si štát uplatnil
regresnú náhradu ,sú povinné po jej uhradení uplatniť voči zodpovedným zamestnancom
nárok na náhradu škody podľa osobitných predpisov),

d) za ktorou stojí donucovacia moc štátu, čo súvisí s tým, že štátna správa je vykonávaná
v mene štátu. Z uvedeného však nemožno vyvodzovať, že by realizácia štátnej správy
v praxi vždy bola spojená s donucovacou mocou štátu. Uplatnenie donucovacej moci
štátu prichádza totiž do úvahy len v tých prípadoch, keď nedochádza k dobrovoľnému
plneniu právnych povinností vyplývajúcich predovšetkým z administratívnoprávnych
noriem. Uplatnenie donucovacej moci štátu je presne upravené právnymi normami,
z ktorých vyplýva, že pre donútenie musia byť splnené tieto základné podmienky:
- donútenie môže uplatniť len kompetentný orgán štátnej správy,
- donútenie musí byť primerané vymáhanej povinnosti,
- donútenie nemožno realizovať ľubovoľnými formami a prostriedkami, ale len tými,
ktoré stanovujú právne normy,
e)

ktorú možno determinovať (určovať, vymedzovať) inštrukciami nadriadených
orgánov štátnej správy. Daný znak vyplýva z toho, že štátnu správu uskutočňujú
orgány, ktoré sú v takom hierarchickom usporiadaní, v rámci ktorého nadriadený orgán
má právo priamo ovplyvňovať podriadené orgány. To znamená, že orgány štátnej správy
uskutočňujú štátnu správu vo vzťahu nadriadenosti a podriadenosti v súlade s platným

právnym stavom. V praxi sa prevažne uskutočňuje vydávaním interných normatívnych
inštrukcií a iných správnych aktov,
f)

ktorou sa realizujú spoločenské záujmy a právom chránené spoločenské záujmy
Rozmanitosť a mnohostrannosť úloh, ktoré štátna správa zabezpečuje znamená aj
rozmanitosť spoločenských záujmov. Pod spoločenskými záujmami treba rozumieť
nielen celospoločenské záujmy podľa platného práva, ale aj práva a právom
chránené záujmy fyzických a právnických osôb v oblasti štátnej správy . Prioritu majú
verejné záujmy.

Štátna správa ako sústava štátnych orgánov
V našej ale aj v zahraničnej právnickej literatúre sa objavujú aj právne názory, ktoré
preferujú ponímanie štátnej správy ako sústavu orgánov štátnej správy a na druhej strane ako
činnosť. Prevládajú však vymedzenia pojmu štátnej správy, v ktorých sa predovšetkým
zdôrazňuje skutočnosť, že štátna správa je samostatný druh činností štátu s bližším určením
jej špecifík a cieľov. Túto samostatnosť je treba chápať ako jednu zo súčastí verejnej správy
ako celku. Záverom môžeme povedať, že štátna správa je súčasťou verejnej správy a má v nej
nezastupiteľnú úlohu, V tomto zmysle je štátna správa jadrom verejnej správy. Je odvodená
od samotnej podstaty, postavenia a poslania štátu, od podstaty a spôsobu realizácie štátnej
moci.
Charakteristiku, alebo základné črty orgánov štátnej správy môžeme deliť z pohľadov. Tie,
ktorú sú:
1. vlastné všetkým štátnym orgánom:
a) vykonávajú svoju činnosť v mene štátu,
b) ich kompetencia je stanovená právom,
c) ich organizačná štruktúra je regulovaná právom,
d) vyznačujú sa materiálnym a personálnym substrátom.
2. vlastné len orgánom štátnej správy:
a) majú výkonný a nariaďovací charakter,
b) sú podriadené orgánom štátnej moci,
c) ich činnosť možno v rámci práva určovať inštrukciami štátnych orgánov.
Kompetencia štátnych orgánov
Kompetencia (pôsobnosť), ktorá je vlastná týmto orgánom, je rozsah a druhy aktivity
orgánov štátnej správy pri vybavovaní štátnych vecí, t. j. vymedzenie štátnych vecí. Viaže sa
na určitý orgán a je stanovená právnymi normami.
Právomoc predstavuje súhrn štátno-mocenských oprávnení, ktorými orgán reguluje
spoločenské vzťahy.
V oblasti správy je možné rozlíšiť tieto druhy kompetencií:
a) devolúcia – prechod kompetencie na najbližší nadriadený orgán,
b) delegácia - prechod kompetencie z nadriadeného na najbližšie podriadený orgán
c) zverenie – zveruje sa len časť kompetencie, t. j. určitý úkon na iný orgán,

d) prorogácia –zmena kompetencie na základe dohody orgánov,
e) avokácia – iný orgán odňal kompetenciu druhému konať v konkrétnom prípade.

Druhy orgánov štátnej správy
Druhy orgánov štátnej správy delíme:
a)

na základe právneho základu vzniku: ako orgány štátnej správy zriaďované priamo
ústavou (vláda SR), alebo zákonom (ústredné orgány štátnej správy),

b) na základe kompetencie na:
•

z hľadiska vecnej pôsobnosti ich delíme na orgány:
- so všeobecnou pôsobnosťou – napr. vláda, krajské úrady, a iné orgány,
- so špeciálnou pôsobnosťou na:
odvetvové – napr. ministerstvá,
medziodvetvové – napr. Najvyšší kontrolný úrad SR,

•

z hľadiska rozsahu územnej pôsobnosti na:
- ústredné – napr. vláda, ministerstvá, úrady apod.
- miestne – úrady a colnice,

•

podľa spôsobu rozhodovania ich delíme na:
- kolegiátne – napr. rozhodnutia vlády,
- monokratické – napr. rozhodnutie starostu,

c)

podľa postavenia orgánu v sústave – vláda, ministerstvá, úrady apod.

Všetky orgány štátnej správy sú pospájané vzájomnými vzťahmi, najmä vzťahmi
nadriadenosti, podriadenosti, a aj vzťahom kooperácie. Prepojenie je dané po línii vertikálnej
a horizontálnej. Vertikálne vzťahy sú aj diagonálne vzťahy a to vtedy, ak majú informačný
a konzultačný charakter. Neformálne vzťahy sú dané na základe sympatií a neformálnej
osobnej spolupráce. Technicko-organizačné princípy predstavujú zásady budovania orgánov.
2.2.3.2 Pojem samospráva
Samospráva je jeden z ďalších komponentov, ktoré tvoria verejnú správu. Poznáme územnú
a záujmovú samosprávu. Súčasná samospráva má svoje historické korene v stredoveku.
Samospráva predstavuje vo verejnej správe výkonné pôsobenie a ovplyvňovanie
spoločenského života prostriedkami neštátneho charakteru. Štátna správa sa so samosprávou
podieľa na jej úlohách a má zodpovednosť za realizáciu verejných záležitostí.
Pod pojmom samospráva treba rozumieť výkon určitých presne vymedzených úloh správy
štátu samostatnými štátom uznanými verejnoprávnymi subjektami. Zahŕňa takú oblasť
verejnej správy, ktorá je zákonom zverená subjektom, ktorých sa bezprostredne dotýka.
V tomto zmysle je samospráva časťou správy štátu decentralizovanou na subjekty neštátneho
charakteru.

Charakteristickými črtami územnej samosprávy sú:
a) existencia verejných potrieb a záujmov, ktoré sú vlastné určitému, na územnom
základe vytvorenému spoločenstvu fyzických osôb – miestnemu spoločenstvu, ktoré
môže byť samostatne spravované.
b) miestnemu spoločenstvu je zákonom – ústavou - zverené postavenie právnickej osoby
odlišnej od štátu. Tým je daný základ pre jeho majetkovú a finančnú samostatnosť,
bez ktorej by nemohla úspešne plniť svoje úlohy.
c) zákonné vymedzenie pôsobnosti miestneho spoločenstva, ako i spôsoby jej realizácie.
Jadrom pôsobnosti sú vždy úlohy, ktoré smerujú k uspokojovaniu vlastných potrieb
a záujmov spoločenstva. Ide tu o proces územnej decentralizácie,
- úlohy sú
zverované subjektu odlišnému od štátu.
d) miestne spoločenstvo si nezávisle od štátnej správy volí svoje orgány, ktoré plnia jeho
úlohy a sú zodpovedné svojim voličom.
Samospráva sa prejavuje predovšetkým ako činnosť riadiaceho charakteru. Riadiace prvky
sú v istom zmysle zastúpené ako v štátnej správe, z toho vyplýva, že samospráva
nepredstavuje iba výkon, ale súčasne a predovšetkým, tvorbu samosprávnej moci v medziach
platného práva. Vzhľadom na povahu samosprávy sa však prvky riadenia a prvky regulácie na
rozdiel od štátnej správy, prejavujú ako samoriadenie a samoregulácia.
Samospráva sa vo svojej činnosti spravuje zákonmi, vlastnými mocenskými aktami a vlastnou
samosprávnou mocou, vykonávanou a zabezpečovanou s využitím nariaďovacích oprávnení
mocenského charakteru.
Pri výkone samosprávy sa realizujú vzťahy v rámci daných samosprávnych korporácií.
Podstatou a poslaním týchto korporácií je samostatne – samosprávne rozhodovať o vlastných
otázkach a spravovať vlastné záležitosti – pri rešpektovaní zákonov. Pri výkone samosprávy
spravujú sami seba a objekt samosprávy. Nie je možné, aby o všetkých úlohách rozhodovali
a konkrétne úlohy vykonávali ako celok a preto sú zriaďované príslušné samosprávne orgány,
aj ktoré potom zabezpečujú výkon samosprávy v príslušných vzťahoch.
Územná samospráva
Územná samospráva je vo svojej podstate organizujúca činnosť vo špecificky výkonnom
poňatí rozšírená o oprávnenie tvorby samosprávnej moci podzákonného a nariaďovacieho
charakteru, realizovaných vo vzťahoch, ktoré túto činnosť vykonávajú.
Samospráva je verejná správa so zameraním samosprávneho subjektu na vlastné záležitosti,
čo je výrazom súkromnej správy. V samospráve sa obvykle rozlišuje tzv. politický pojem
samosprávy (podstata samosprávy ako formy realizácie verejnej správy občanmi) a tzv.
právny pojem samosprávy (samospráva ako verejnoprávny subjekt disponuje príslušným
rozsahom verejnej moci).
Základným predpokladom územnej samosprávy je vytvoriť optimálne spojenie medzi
parlamentarizmom, osobnou slobodou jednotlivca – občana a komunálnou slobodou. Klasické
členenie na územnú a záujmovú samosprávu neznamená len odlišné zameranie týchto dvoch
samosprávnych foriem, ale predovšetkým ide o rozdielne vzťahy fyzickej osoby ako
suverénneho subjektu samosprávy k týmto formám samosprávy. Do miestnej – územnej

samosprávy je zaraďovaná podľa miesta bydliska do záujmovej samosprávy vstupuje
z vlastného rozhodnutia dobrovoľne.
Záujmová samospráva nepredstavuje
ucelený, vnútorne usporiadaný systém, či
jednoznačne právno-politický inštitút. Do tohto pojmu sa zaraďujú všetky inštitúcie, ktoré
svoju existenciu odvodzujú od združovacieho práva – spája ich konkrétny spoločenský
záujme. Základným prvkom je samosprávny spôsob ich vnútornej činnosti a úsilie o väčšiu či
menšiu účasť na organizácii spoločenského a politického života. (z toho vyplýva, že občania
majú právo slobodne sa združovať, pričom na výkon tohto práva nie je potrebné povolenie
štátneho orgánu.
Združenie vzniká registráciou. Návrh na registráciu môžu podať najmenej tri fyzické osoby,
z ktorých aspoň jedna musí byť staršia ako 18 rokov. Pod termín združenie platný zákon č.
83/1990 Zb. o združovaní občanov, v znení neskorších predpisov zahŕňa spolky spoločnosti,
zväzy, kluby, iné občianske združenia, ako aj odborové organizácie.
Osobitnú kategóriu predstavujú profesiové inštitúcie, vznikajúce a pôsobiace ex lege
a spravidla majú povinné členstvo, na ktoré sa viaže výkon určitých funkcií (napr. Slovenská
lekárska komora apod.)
Nižšou formou sú voľné združenia, ktoré vznikajú spontánnym prejavom skupiny osôb,
participovať na činnosti ( krajinské spolky, hobby – kluby apod.). Nie sú formálno-právne
inštitucionalizované, ani registrované, ich právne postavenie vyplýva z Ústavy SR.
Pojem verejnoprávne korporácie sú jedným zo základných pojmov verejnej správy.
V Európskom práve je to pojem pozitívno-právny. Pod pojmom korporácia rozumieme
združenie osôb za účelom sledovania určitého cieľa v tejto forme, ak sa takéto združenie
konštituuje na základe právneho predpisu. Korporácie majú vlastnú právnu subjektivitu.
Na konštituovanie verejnoprávnej korporácie sa požaduje splnenie týchto kritérií:
-

vôľa zákonodarcu,

-

dôvod vzniku – zo zákona alebo z iniciatívy verejnej správy,

-

povaha činností – poskytovanie
verejnoprospešné ciele),

-

niektoré výsady verejnej moci.

verejných

služieb

(nestačí

sledovať

len

Z tohto vyplýva, že organizačný systém verejnej správy môžu tvoriť, okrem štátnych
inštitúcií, i neštátne, ktoré nemajú povahu samosprávnych korporácií, tzv. nevládne
organizácie. Vyznačujú sa osobitným okruhom činností, podporujúcich plnenie štátnych,
resp. iných verejných úloh. Spravidla sú to verejnoprávne korporácie zriaďované zákonom
a financované zo štátnych prostriedkov a vo svojej činnosti podliehajúce štátnemu dozoru.
Typickým príkladom verejnoprávnej korporácie v podmienkach verejnej správy SR sú najmä
Slovenská televízia a Slovenský rozhlas.
2.2.4 Technicko-organizačné princípy výstavby verejnej správy
Rozumieme tým určité zásady a organizačné možnosti, využívané pri budovaní jednotlivých
orgánov verejnej správy. Účelom ich využívania je vybudovanie efektívne fungujúcej verejnej
správy tak po línii vertikálnej, ako aj horizontálnej. Môžeme ich rozdeliť na:

a) územný, odvetvový a funkčný princíp,
b) kolegiátny a monokratický princíp,
c) volebný a vymenúvací princíp,
d) princíp centralizácie, decentralizácie, koncentrácie a dekoncentrácie.
a) Územný princíp predstavuje vybudovanie orgánov verejnej správy podľa územného
hľadiska. Cieľom tohto princípu je zabezpečiť také vzťahy orgánov štátnej správy k fyzickým
osobám, aby boli rešpektované potreby a oprávnené záujmy obyvateľov územného regiónu.
Najčastejšie sa uplatňuje v miestnych orgánoch štátnej správy.
Odvetvový princíp požaduje, aby sa utváralo orgány štátnej správy v rámci ucelených odvetví
štátnej správy, to znamená, že orgán štátnej správy riadi len určité záležitosti rovnakej povahy
(napr. Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo kultúry SR
a pod. ).
Funkčný princíp obsahuje požiadavku, aby sa budovali orgány verejnej správy prierezovo, čo
znamená, aby realizovali rôznorodé funkcie, prostredníctvom ktorých by sa zabezpečovali
väzby medzi rôznymi odvetviami štátnej správy ( Ministerstvo financií SR a pod.)
b) Kolegiátny princíp sa vyznačuje kolektívnym rozhodovaním členov orgánu verejnej správy
(napr. Vláda SR). Monokratický princíp predstavuje orgán verejnej správy s jediným
zodpovedným vedúcim ( minister je plnoprávnym a zodpovedným vedúcim ministerstva. Do
jeho pôsobnosti patrí využívanie všetkých oprávnení, ktoré má k dispozícíi na zabezpečovanie
úloh ministerstva).
c) Volebný a vymenúvací princíp predstavuje spôsob ustanovovania osôb do funkcií
v jednotlivých správnych orgánoch. Volebný princíp sa uplatňuje najmä v územných
samosprávnych orgánoch (voľba starostu) a vymenúvací princíp v ústredných a miestnych
orgánoch štátnej správy (vymenúvanie ministrov, prednostov).
d) Centralizačný princíp zvýrazňuje požiadavku, aby v sústave centrálnej štátnej správy sa
budoval jeden orgán štátnej správy. Opakom je princíp decentralizačný (uplatňuje sa
požiadavka vybudovanie jedného centrálneho orgánu a viacerých orgánov na nižších
stupňoch verejnej správy, ktoré nie sú vo vzťahu nadriadenosti a podriadenosti).
Dekoncentračný princíp umožňuje vecné rozdelenie úloh štátnej správy do viacerých
nepodriadených orgánov. Ide o horizontálnu dekoncentráciu. Rozdelenie správnej činnosti
medzi vyššie a nižšie organizačné články verejnej správy charakterizujú vertikálnu
dekoncentráciu.
2.2.5 Správne právo ako odvetvie slovenského práva
Predmet úpravy
Predmetom úpravy správneho práva sú tie spoločenské vzťahy, ktoré sa vytvárajú pri
uskutočňovaní verejnej štátnej správy, ktoré sa od ostatných odlišujú:
a) vznikajú medzi správnymi orgánmi a fyzickými osobami (občanmi, cudzincami
a bezdomovcami),
b) vznikajú medzi správnymi orgánmi a
a verejnoprávnymi korporáciami),

právnickými osobami (súkromnými

c) vznikajú medzi správnymi orgánmi navzájom.
2.2.5.2 Pramene správneho práva
Pod pojmom pramene teória práva chápe predovšetkým pramene vo formálnom slova zmysle,
to znamená štátom stanovené alebo uznané formy práva, ktoré obsahujú normy jednotlivých
právnych odvetví. V tomto zmysle pramene správneho práva chápeme ako súbor všeobecne
záväzných právnych predpisov vydanými štátnymi alebo inými orgánmi, ktoré sú štátom
k týmto aktom splnomocnené :
a) normatívne právne akty:
- Ústava SR,
-

ústavné zákony,

-

zákony,

-

nariadenia vlády,

-

všeobecne záväzné právne predpisy ústredných orgánov štátnej správy,

-

všeobecne záväzné nariadenia obcí a samosprávnych krajov,

-

všeobecne záväzné vyhlášky krajských a iných miestnych orgánov štátnej správy

b) normatívna zmluva, ktorá najčastejšie vzniká v oblasti medzinárodného práva,
a prameňom správneho práva je za predpokladu, že obsahuje normy správneho práva.
c) právo Európskych spoločenstiev - je osobitným druhom právneho poriadku, ktorý je
odlišný od právnych poriadkov jednotlivých členských štátov. Upravuje organizáciu, činnosť
a kompetencie Európskych spoločenstiev. Primárne právo predstavujú normy
medzinárodných zmlúv o uzatvorení spoločenstiev a zmlúv , ktoré doplnili a upravili pôvodné
a iné dokumenty o spoločenstvách. Sekundárne právo predstavujú normy zakotvené
v rozhodnutiach a iných dokumentoch orgánov spoločenstiev. Právo Európskych
spoločenstiev je záväzné pre členské štáty. V súčasnom období má pre našu republiku
zásadný význam Európska dohoda o pridružení uzavretá medzi Slovenskou republikou
a Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi (Asociačná dohoda), ktorá bola
podpísaná v roku 1993 a je účinná od 1.2.1995.
Za pramene slovenského správneho práva sa nepovažujú právna obyčaj a precedensy.
V niektorých prípadoch však orgány verejnej správy právnu obyčaj zohľadňujú, najmä vtedy,
keď správny orgán má pri svojom postupe možnosť výberu z viacerých alternatív a za
predpokladu, že to normatívny akt dovoľuje, napr. pri posudzovaní pojmu verejný poriadok.
Rovnako ani právne precedensy nie sú prameňom slovenského správneho práva, ale tým že sa
odborné stanoviská zverejňujú v odbornej literatúre a tlači, najmä rozhodnutia súdov SR,
prispievajú k jednotnému výkladu práva a stabilite judikatúry.
Správne právo nie je obsiahnuté v jednom právnom predpise, ale v množstve zákonov. Aj keď
čiastočnú kodifikáciu obsahujú normy hmotného práva (napr. školské, zdravotné, banské,
stavebné, colné právo) aj normy procesného práva (napr. Správny poriadok), správne právo
ako celok nie je kodifikované. Dôvodmi sú najmä mnoho početnosť noriem, rôznorodosť
právnych vzťahov, upravených správnym právom, ale tiež výrazná dynamika rozvoja
spoločnosti a tým aj spoločenských vzťahov, ktoré sú obsiahnuté v administratívnoprávnych
normách, ďalej úloh štátu, metód uskutočňovania a kreovanie štátnych orgánov, čo je dané
transformáciou spoločnosti na podmienky trhového hospodárstva.

2.2.6 Normy správneho práva
Pre právne normy Správneho práva sú charakteristické tieto znaky: všeobecnosť, záväznosť,
právom predpísaná forma, vynutiteľnosť štátnou mocou na to splnomocnenými orgánmi.
Imperatívnosť právnych noriem Správneho práva znamená priamy príkaz zaväzujúci subjekt
konať tak a nie inak. Príkaz subjektu zvoliť si variant predvídaného správania, príkaz zvoliť si
to, čo sa v norme predvída.
Členenie noriem správneho práva je rôznorodé, čo je spôsobené viacerými faktormi, najmä:
povahou noriem správneho práva a ich realizáciou v rôznych oblastiach, ktoré vyžadujú
odbornú interpretáciu, alebo vzájomnými väzbami na ostatné normy správneho práva, normy
iných právnych odvetví.
Z ostatného hľadiska poznáme tieto kritériá členenia administratívnoprávnych noriem:
a) všeobecné klasifikačné kritériá – sa vzťahujú na všetky právne normy, nielen
administratívnoprávne normy,
b) špeciálne klasifikačné kritériá - majú význam len pre správne právo.
Podľa právneho obsahu rozlišujeme administratívnoprávne normy: zaväzujúce (kogentné),
zakazujúce, prikazujúce, splnomocňujúce, odporúčajúce, ustanovujúce (ustanovujú pravidlá
správania).
Osobitným členením je členenie právnych noriem správneho práva na hmotno-právne
a procesno-právne normy. Z tohoto pohľadu sa normy správneho práva členia na tzv.
kompetenčné normy a organizačno-právne normy.
Z pohľadu vnútornej štruktúry noriem správneho práva (ich dvoch prvkov z pohľadu
modernej teórie) poznáme členenie na normy:
a) regulatívne, ktoré pozostávajú z hypotézy a dispozície,
b) ochranné, ktoré pozostávajú z dispozície a sankcie.
Samotná aplikácia administratívnoprávnych noriem pozostáva zo zistenia skutkového stavu, z
určenia právnej normy, podľa ktorej sa bude prípad riešiť, z vydania aktu aplikácie práva
(rozhodnutia vo veci).
Pri tejto aplikácii je potrebné dbať na to, aby:
-

akt nižšej právnej sily nebol v rozpore s normatívnym aktom vyššej právnej sily,

-

aby odvodený normatívne právny akt obsahoval len podrobnejšiu úpravu tohoto, čo sa
v zásade upravuje v normatívne právnom akte,

-

normy sa uplatňujú iba s normatívno-právnymi aktami správneho práva alebo
v spojení s normatívno-právnymi aktami iných odvetví.

2.2.7 Subjekty Správneho práva
Subjektom správneho práva je potenciálny alebo skutočný účastník právneho vzťahu. Aby
mohol byť jeho účastníkom musí byť nositeľom spôsobilosti na práva a povinnosti,
spôsobilosti na právne úkony, procesnej a deliktuálnej spôsobilosti.
Druhy subjektov

Sústava orgánov štátnej správy
Orgán štátne správy je osobitným druhom štátneho orgánu. Vykonáva štátnu správu,
uskutočňuje úlohy a funkcie štátu metódami a prostriedkami štátnej správy. Tvorí relatívne
samostatnú organizačnú jednotku oddelenú od iných ( napr. súdov, prokuratúry...). Je
vybavený právomocou a pôsobnosťou a má možnosť použiť prostriedky štátneho donútenia.
Vláda SR a ústredné orgány štátnej správy
Vláda ako najvyšší výkonný orgán moci, spolu s ústredným orgánmi štátnej správy,
zabezpečuje medzinárodné, obranné, politické, ekonomické a iné záujmy štátu. Právnym
základom na vymedzenie vlády je Ústava SR, pôsobnosť ústredných orgánov štátnej správy je
vymedzená zákonom č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej
štátnej správy v znení neskorších predpisov.
Vláda SR predovšetkým zabezpečuje úlohy, ktoré sú spojené s bezpečnosťou krajiny,
zahraničnou politikou a hospodárskou výstavbou. Tieto úlohy zabezpečuje aj prostredníctvom
normotvornej činnosti (vykonáva zákony NR SR a zjednocuje, riadi, kontroluje činnosť
ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy). Na odborné, organizačné
a technické zabezpečenie činností vlády je zriadený Úrad vlády SR, ktorý je zároveň
ústredným orgánom štátnej správy pre kontrolu plnenia úloh, súvisiacich s výkonom štátnej
správy, kontrolu plnenia úloh z uznesení vlády, ako aj kontrolu pre vybavovanie petícií
a sťažností. Jeho základnou úlohou je pripravovať odborné stanoviská k vnútropolitickým,
zahraničným a hospodárskym a iným otázkam, ktoré predkladajú ministri do vlády. Pre rôzne
úseky a okruhy sú vytvorené poradné orgány vlády (Legislatívna rada vlády, Hospodárska
rada vlády, Rada vlády SR pre národnostné menšiny a etnické skupiny ....). Návrhy týchto
orgánov majú charakter odporúčania, neprijímajú rozhodnutia, nemajú vlastný aparát,
využívajú aparát Úradu vlády SR.
Ústrednými orgánmi štátnej správy sú ministerstvá a ostatné ústredné orgány.
Môžeme ich rozdeliť na tri skupiny:
a) ministerstvá vykonávajúce pôsobnosť v oblasti hospodárstva, napr. Ministerstvo pre
správu a privatizáciu majetku SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo
pôdohospodárstva SR apod.,
b) ministerstvá realizujúce administratívno-politické úlohy štátu a riadia a spravujú
miestne orgány štátnej správy, napr. Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo obrany SR
apod.,
c) ministerstvá zabezpečujúce plnenie úloh v kultúrno-sociálnej oblasti, napr.
Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny SR apod.
Základné právne postavenie ministerstva je zakotvené v Ústave SR, ministerstvo je ústredným
orgánom štátnej správy, jeho vedúci - minister, je jediným zodpovedným vedúcim. Riadi
všetku činnosť ministerstva a vykonáva jeho právomoc a to buď osobne, alebo
prostredníctvom štátnych tajomníkov. Základným poradným orgánom ministra je jeho
kolégium, ktorému predsedá a ktoré sa skladá zo štátnych tajomníkov a niektorých vedúcich
pracovníkov ministerstva, ako aj ďalších významných osôb, vymenúvaných a odvolávaných
ministrom.

Ostatné ústredné orgány štátnej správy (úrady). Predstaviteľ tohto typu ústredného orgánu
štátnej správy nie je členom vlády (napr. Úrad vlády SR, Štatistický úrad SR, Protimonopolný
úrad SR, Úrad pre verejné obstarávanie SR apod.). Miestne orgány štátnej správy podľa
zákona č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa na výkon tejto správy zriadili krajské
a okresné úrady, pričom okresné úrady od 1.1.2004 zanikajú a ich pôsobnosť, kompetencie
a úlohy sa presúvajú na iné, prípadne novo zriaďované orgány (z tohto dôvodu sa nimi
nebudeme v ďalšom texte zaoberať). Iným orgánom štátnej správy, obciam, alebo iným
osobám, môže výkon tejto správy zveriť len osobitný zákon.
Krajské úrady spolupracujú s inými štátnymi orgánmi, s orgánmi územnej samosprávy
a inými právnickými osobami pri plnení spoločných úloh, najmä pri dodržiavaní zákonnosti
a verejného poriadku, ochrane práv a slobôd obyvateľov, zabezpečovaní starostlivosti
o zdravé životné podmienky a odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí. Vykonávajú
štátnu správu vo svojich územných obvodoch (kraj – krajský úrad). Krajský úrad riadi a za
jeho činnosť zodpovedá prednosta. Vymenúva a odvoláva ho vláda na návrh ministra vnútra.
Jeho správu riadi a kontroluje vláda.
Územná samospráva
Jej základom je obec, tvoriaca samostatný samosprávny celok. Združuje osoby, ktoré majú na
jej území trvalý pobyt a je právnickou osobou. Právnym základom je zákon č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov.
Obec zriaďuje, zrušuje, rozdeľuje alebo zlučuje vláda nariadením. Na samospráve obce sa
zúčastňuje obyvateľ, ktorý má právo voliť orgány samosprávy obce a byť zvolený do orgánu
samosprávy obce, hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum),
zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva, na verejných zhromaždeniach
obyvateľov obce a vyjadrovať na nich svoje názory, používať obvyklým spôsobom obecné
zariadenia a ostatný majetok obce, obracať sa so svojim podnetmi a sťažnosťami na orgány
obce a požadovať pomoc v čase náhlej núdze.
Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom orgánov obce, hlasovaním
obyvateľov obce a verejných zhromaždení obyvateľov obce. Orgánmi obce sú:
-

obecné zastupiteľstvo, ktoré zriaďuje svoje ďalšie orgány, najmä obecnú radu,
komisie, obecnú políciu, obecný požiarny zbor a určuje im náplň práce. Určuje zásady
hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu dočasne prenechaným
do hospodárenia obce, schvaľuje rozpočet obce, určuje organizáciu obecného úradu
a poriadok odmeňovania pracovníkov. Zakladá, zriaďuje a kontroluje rozpočtové
a príspevkové organizácie obce a uznáša sa na nariadeniach obce. Schádza sa podľa
potreby, najmenej raz za dva mesiace, jeho zasadnutia zvoláva a vedie starosta obce aj
v prípade, ak o to požiada aspoň jedna tretina poslancov. Je spôsobilé rokovať
a uznášať sa vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Na
prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Na
prijatie nariadenia je potrebný súhlas 3/5 väčšiny prítomných poslancov.

-

starosta obce je najvyšší výkonný orgán obce, štatutárny orgán obce v majetkovo
právnych a pracovnoprávnych vzťahoch. V administratívnoprávnych vzťahoch je
správnym orgánom. Môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa
domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec nevýhodné. Právnickej alebo fyzickej
osobe – podnikateľovi môže uložiť pokutu do výšky 200.000 Sk, ak poruší nariadenie,
nedodržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku apod.

Mandát starostu zaniká:
-

odmietnutím sľubu, alebo zložením sľubu s výhradou,

-

uplynutím funkčného obdobia,

-

vzdaním sa mandátu,

-

právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za
trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,

-

pozbavením spôsobilosti na právne úkony, alebo jej obmedzením spôsobilosti na
právne úkony

-

vyhlásením výsledku hlasovania obyvateľov obce o odvolaní starostu, ktorým sa
rozhodlo o odvolaní starostu

-

zmenou trvalého pobytu mimo územia obce,

-

v prípadoch podľa §13 ods.3 zákona o obecnom zriadení, ak starosta do 30 dní odo
dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcie neurobí relevantný úkon na odstránenie tohto
rozporu

-

smrťou,

-

zrušením obce.

Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu v plnom
rozsahu jeho zástupca.
-

obecná rada je zriaďovaná obecným zastupiteľstvom, pozostáva z poslancov
zastupiteľstva, zabezpečuje mnohoraké úlohy, zaoberá sa vecami, týkajúcimi sa
majetku a života obce, napr. pripravuje zasadnutia obecného zastupiteľstva apod.,

-

komisie, ktoré môže zriaďovať obecné zastupiteľstvo ako stále alebo dočasné poradné
alebo kontrolné orgány,

-

obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Zabezpečuje
organizačné a administratívne veci, písomnú agendu všetkých orgánov obce, odborné
podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva a obecnej rady,
vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom
konaní, vykonáva nariadenia, uznesenia zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,

-

hlavný kontrolór je volený a odvolávaný obecným zastupiteľstvom na 6 rokov. Je
zamestnancom obce.

Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva pre územie
obce všeobecne záväzné nariadenia. Nariadenie obce sa musí vyhlásiť vyvesením nariadenia
na úradnej tabuli, najmenej na 15 dní, účinnosť nadobúda 15 dňom od vyvesenia, ak v ňom
nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti.
Vyšší územný samosprávny celok (samosprávny kraj)
Zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, bolo zriadených osem
samosprávnych krajov. Samosprávny kraj je právnická osoba, ktorá za podmienok
ustanovených zákonom hospodári s vlastným majetkom samostatne a s vlastnými príjmami
a zabezpečuje a chráni práva a záujmy svojich obyvateľov. VÚC môže v rozsahu svojej
pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami alebo s úradmi iných štátov,
vykonávajúcim regionálne funkcie. Má právo stať sa členom medzinárodného združenia

územných celkov alebo územných orgánov. Na samospráve kraja sa zúčastňuje obyvateľ ( má
aktívne a pasívne volebné právo vo voľbách do zastupiteľstva a predsedu VÚC).
Vyšší územný celok pri výkone svojej pôsobnosti spolupracuje so štátnymi orgánmi, s inými
samosprávnymi krajmi, obcami a s inými právnickými osobami. Prednosta príslušného
krajského úradu sa zúčastňuje na zasadnutí zastupiteľstva, ak sa program zastupiteľstva týka
úloh miestnej štátnej správy. Samosprávny kraj upozorňuje orgány miestnej štátnej správy
a obce na nedostatky, ktoré zistí v ich činnosti. Vo veciach územnej samosprávy môže
vydávať všeobecné záväzné nariadenia v súlade s ústavou, ústavnými zákonmi,
medzinárodnými zmluvami prijatými SR, so zákonmi, nariadeniami vlády a vyhláškami. Vo
veciach, v ktorých plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenia len na základe
splnomocnenia zákona a v jeho medziach. Jeho nariadenia sa vyhlasujú sa vyvesením na
úradnej tabuli samosprávneho kraja najmenej na 30 dní. Účinnosť nariadenia nadobúda 30.
dňom od vyvesenia, ak nie je stanovené inak.
Zastupiteľstvo vyššieho územného celku je zbor zvolený z poslancov samosprávneho kraja
v priamych voľbách. Okrem mnohých úloh, plní najmä: schvaľuje rozpočet samosprávneho
kraja a program sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja samosprávneho kraja, uznáša
sa na nariadeniach, volí na 6 rokov hlavného kontrolóra, zriaďuje, zrušuje a kontroluje
právnické osoby apod. Môže vyhlásiť referendum o dôležitých otázkach, ktoré sa týkajú
výkonu samosprávy samosprávneho kraja alebo o odvolaní predsedu vyššieho územného
celku.
Fyzické osoby
Fyzické osoby musia mať spôsobilosť na práva a povinnosti, spôsobilosť na právne úkony
a deliktuálnu spôsobilosť. Môžu to byť občania SR ale aj cudzinci a osoby bez štátnej
príslušnosti (bezdomovci).
Právnické osoby (ďalej len „organizácie“ )
Právnické osoby ako subjekt správneho práva tie, ktoré združujú občanov a materiálne
a finančné prostriedky na realizácie hmotných a kultúrnych potrieb občanov. Rozlišujeme
štátne (hospodárske, rozpočtové a príspevkové organizácie apod.) a neštátne (súkromné,
spoločenské, družstevné apod.) organizácie. Osobitnú úlohu plnia neštátne dobrovoľné
organizácie ako subjekty správneho práva (zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov,
v znení neskorších predpisov – zahŕňa spolky, združenia, kluby a iné).
2.2.8 Administratívnosprávne akty
Administratívnosprávny akt je formou spoločenských vzťahov, pre ktoré je charakteristické
že sú upravené administratívnoprávnymi normami, vznikajú, menia sa a zanikajú vo sfére
verejnej správy, (t. zn., že jednou zo strán je subjekt štátnej správy), a v ktorých ich subjekty
vystupujú ako nositelia oprávnení a povinností stanovených administratívnoprávnymi
normami .
2.2.9 Metódy a formy verejnej správy

2.2.9.1 Metódy verejnej správy
Metódy verejnej správy, pri ktorej spoločenské vzťahy vznikajú, predstavujú spôsob
uplatňovania štátneho vplyvu orgánov samosprávy a orgánov verejnoprávnych korporácií na
spravovaný objekt za účelom plnenia úloh a dosahovania predpokladaných cieľov pri výkone
správy.
2.2.9.2 Formy verejnej správy
Formy verejnej správy sa s formami správneho práva prelínajú vo forme spoluúčasti verejnej
správy na zákonodarnej činnosti správne akty poznáme:
1. normatívne správne akty (externé a interné),
2. individuálne správne akty, (externé a interné),
3. správne dohody,
4. spoločensko-organizátorské úkony,
5. materiálno – technické úkony.
2.2.10 Správny akt
2.2.10.1 Definícia správneho aktu
Definíciu správneho aktu správne právo nepozná. Správny akt však musí spĺňať požiadavku
zákonnosti, kompetentnosti, hospodárnosti, dodržiavania procedurálnych pravidiel,
požadovanú formu, systematizáciu a prehľadnosť, racionálnej motivácie a jasnosti,
jednoznačnosti, zrozumiteľnosti, logiky, účelnosti a správnosti.
Charakteristickými znakmi správneho aktu sú tieto znaky:
a) je aktom právnym (má právny základ a je záväzný),
b) je aktom podzákonným (jeho základom je zákon, je vydávaný na základe zákona,
v jeho medziach),
c) je jednostranným autoritatívnym (mocenským) aktom príslušného orgánu,
d) zakladajú sa ním, menia alebo rušia subjektívne práva,
e) je aktom orgánu verejnej správy a formou výkonu verejnej správy.
2.2.10.2 Delenie správnych aktov
Správne akty ako verejno-mocenské akty delíme na:
A. Štátnosprávne (štátno-mocenské), teda akty orgánov štátnej správy
A.1 Normatívne
A.1.1 Externé (napr. nariadenia vlády a nariadenia obce),

A.1.2 Interné (napr. legislatívne pravidlá vlády, štatúty ministerstiev).
A.2 Individuálne
A.2.1 Externé (napr. rozhodnutie o udelení štátneho občianstva),
A.2.2 Interné (napr. rozhodnutie ministra o určitej organizačnej štruktúre
ministerstva).
B. Samosprávne (neštátno-mocenské), teda akty orgánov samosprávy
B.1 Normatívne
B.1.1 Externé (napr. nariadenia orgánu územnej samosprávy o zavedení
dane),
B.1.2 Interné (napr. pravidlá schválené oprávneným orgánom územnej
samosprávy ustanovujúce režim vypracovania podkladov a iných
písomných materiálov).
B.2 Individuálne
B.2.1 Externé (napr. rozhodnutie orgánu samosprávy o priestupku),
B.2.2 Interné ( napr. rozhodnutie starostu obce o zvolení obecnej
porady).
Normatívne správne akty - obsahujú všeobecne záväzné pravidlá správania sa, vzťahujú sa
na celú skupinu prípadov rovnakého druhu a neurčitého počtu. Na ich vydanie nie je potrebné
špeciálne zákonné splnomocnenie, nesmú odporovať právnym predpisom, nevzťahuje sa na
ne formálna požiadavka verejného vyhlásenia, obsahovo a funkčne sú rôznorodé. Je pre ne
charakteristické, že sú podrobným návodom na aplikáciu všeobecne záväzných právnych
predpisov alebo sa nimi upravuje vnútorný poriadok (napr. služobné inštrukcie).
Normatívno externé správne akty sú tie, ktoré vytvárajú právne normy, sú teda právnonormotvornými aktmi, realizuje sa ním výkonná a nariaďovacia činnosť orgánov.
Individuálne správne akty – majú právotvorné účinky v tom zmysle, že zakladajú, menia,
rušia alebo autoritatívne potvrdzujú individuálne určené oprávnenia subjektov. Môžu mať
striktný ( kogentný ) alebo dispozitívny charakter.
Kritériá a ich deľba individuálnych správnych aktov:
a) Podľa kritéria vzťahu individuálneho správneho aktu k právnemu pomeru:
konštitutívne – vytvárajú pre adresáta novú právnu situáciu,
deklaratórne – autoritatívne potvrdzujú a zisťujú ne alebo existenciu určitých
právnych vzťahov, alebo neexistenciu alebo existenciu právnych vzťahov
nezakladajú, len potvrdzujú vznik a trvanie oprávnení alebo povinností, resp.
faktického stavu,
b) Podľa kritéria povahy podnetu na vznik individuálneho správneho aktu, vychádza
z podnetu orgánu verejnej správy (rozhodnutie o priestupku),

c) Podľa konkrétnosti adresátov :
s konkrétnymi adresátmi,
s nekonkrétnymi adresátmi (abstraktívnymi).
d) Podľa kritéria povahy procesného postupu v ktorom sa ISA vydáva rozdeľuje správne
akty na:
akty vydávané v správnom konaní (rozhodnutie o cle),
akty vydávané v inom procesnom postupe (akty organizačno-riadiace).
e) Podľa toho, či sa individuálno-správnym aktom mení alebo nemení situácia objektov
ich delíme na:
pozitívne – zakladajú, menia, rušia práva alebo povinnosti subjektu,
negatívne – nemení ani nedeklaruje doterajšia právna situácia subjektu.
Individuálno-správne akty musia spĺňať tieto náležitosti: vydať ho môže len kompetentný
orgán, musí byť zabezpečený súlad aktu s predpismi hmotného práva, musí byť v súlade
s procesnými predpismi.
V praxi sa môžu vyskytnúť vady aktov.
Absencia náležitostí vyššie uvedených
v administratívno-správnom akte spôsobuje ich vadnosť. Podľa povahy vady rozlišujeme
vady:
a) menej závažné a závažné,
b) opraviteľné ( formálne chyby v písaní, prípadne vo formulácii textu),
c) zmeniteľné a zrušiteľné (vady hmotnoprávne a procesnoprávne),
d) nulitné akty (paakty) - ak ide o mimoriadne závažné kvalifikované nedostatky. Vtedy
správny akt právne nevznikol.
Ak je správny akt platný, je záväzný. Pôsobnosťou aktu rozumieme, že správny akt je
spôsobilý vyvolať zamýšľané dôsledky.
Táto účinnosť aktu nastáva: oznámením aktu adresátovi, alebo dňom, ktorý je v akte
stanovený.
2.2.10.3 Účinnosť a právoplatnosť správneho aktu
Účinnosť aktu zaniká na základe právnych skutočností či právnych udalostí a to:
a) realizáciou práva alebo povinnosti,
b) uplynutím času,
c) zrieknutím sa práva založeného aktu,
d) smrťou osoby,
e) zánikom vecí, ktorých sa týka,
f) zánikom platnosti aktu.

Právoplatnosťou aktu rozumieme jeho nezmeniteľnosť
prostriedkami. Právoplatnosť aktu môže byť:

a nezrušiteľnosť

právnymi

a) formálna, vonkajšia (ak napr. rozhodnutie nemôže byť napadnuté účastníkom konania
riadnym opravným prostriedkom),
b) materiálna, vnútorná (znamená nezrušiteľnosť správnym alebo iným orgánom)
Správne dohody
Ide o dvojstranný alebo viacstranný právny úkon subjektov Správneho práva, ktorý vzniká
prejavom vôle subjektov a slúži vlastnému procesu výkonu alebo organizácii procesu
v oblasti správy a ktorý chápeme ako dohodu účastníkov právneho vzťahu. Pre ne je
charakteristická rovnosť subjektov.
Systém dohôd predstavujú:
a) dohody, ktoré sú predpokladom vydania správneho aktu,
b) dohody, ktoré nezakladajú právne vzťahy,
c) dohody, ktoré majú právotvorné účinky, to znamená, že spôsobujú vznik
administratívnoprávnych vzťahov.
Spoločensko – organizátorské právne úkony
Spoločensko-organizátorské právne úkony:
a) sú jednou z foriem administratívno správnej činnosti,
b) ich právnym základom sú normy Správneho práva,
c) vzťahuje sa na ne princíp legality,
d) nemajú právotvorné účinky,
e) možno ich použiť spravidla popri inej forme činnosti.,
Materiálno – technické úkony
Materiálno – technické úkony sú jednostranné úkony, značne početné, ktoré sú súčasťou
výkonu správy, majú právny základ, no nemajú právotvorné účinky. Napr. osvedčenia,
vyjadrenia, stanoviská, faktické exekučné úkony, informačné úkony, dokumentačné úkony.
Rozlišujú sa na úkony, ktoré:
a) priamo spôsobujú právne dôsledky,
b) majú nepriame právne dôsledky a
c) nemajú právne dôsledky.
Osvedčenie je písomný dokument, ktorý potvrdzuje existenciu určitého PV alebo PS
(osvedčenie o št. občianstve, sobášny list, narodenie, skúška).
Posudky a vyjadrenia sú úkonmi orgánov, ktorými tieto tlmočia oficiálne stanovisko alebo
názor na rozličné otázky.

2.2.11 Kontrola v štátnej správe
Kontrola v štátnej správe ja vykonávaná týmito formami:
a) previerka – všetky druhy činností kontrolovanej inštitúcie
b) kontrolný rozbor – má úlohu všestranne zhodnotiť činnosť kontrolovaného úseku
c) kontrolný prieskum – volnejšia forma kontroly, slúži na riešenie aktuálnych
problémov a poskytuje bezprostrednú pomoc,
d) dozor (ako kontrola a súčasť kontroly na uskutočňovanie správneho procesu výkonu
štátnej správy) a inšpekcie (kontrolujú dodržiavania platných právnych noriem).
V činnosti kontroly sú uplatňované nasledovné zásady:
a) zameranie kontroly v prospech spoločnosti,
b) oprávnenie na výkon vonkajšej kontroly,
c) hospodárnosť kontroly,
d) účinnosť kontroly.
1. Na základe zásady budovania štátnych orgánov sú kontroly:
a) exekutívne – v rámci sústavy orgánov štátnej správy. Vrcholný orgán je univerzálnym
kontrolným orgánom.
b) parlamentné – vrcholný orgán poníma ho do podriadenosti zákonodarného zboru.
c) zmiešané kontroly – zásada na ktorej sa zakladá právna úprava orgánov vrcholnej
štátnej kontroly.
2. Na základe zásady budovania kontroly ako súčasti orgánov štátnej správy:
a) rezortná - vykonávajú ju tie články kontroly, ktoré zabezpečujú bezprostredný
operatívny výkon štátnej správy, alebo špeciálne organizačné články utvorené len na
jej vykonávanie,
b) inštančná – je druh rezortnej kontroly. Ide o následnú kontrolu v rámci práva meniť
rozhodnutia a opatrenia.
3. Zásada budovania orgánov špeciálnej kontroly :
a) kontrola vykonávaná určitými orgánmi voči iným orgánom, ktoré nie sú podriadené.
b) následná kontrola,
c) kontrola ako výkon oprávnenia vydaného zákonom,
d) kontrola vykonávaná v prevažnej miere orgánmi centrálnej ŠS,
e) kontrola, ktorú je potrebné organizovať plynule.
2.2.12 Zodpovednosť v správnom práve
Zodpovednosť v správnom práve rozlišujeme: morálnu, politickú a právnu zodpovednosť.
Vo vede správneho práva sa rozlišuje právna zodpovednosť v širšom a užšom slova zmysle
a to ako:

a) aktívna zodpovednosť v širšom zmysle je možné vyjadriť princípom: “Poznaj svoje
povinnosti“,
b) sankčná zodpovednosť v užšom zmysle je povinnosť znášať následky za porušenie alebo
nesplnenie právnej povinnosti.
Rozlišujeme tieto druhy právnej zodpovednosti: trestnú, hmotnú,
(disciplinárnu).

a administratívnu,

Spoločnými znakmi pre všetky druhy zodpovednosti sú:
1) protiprávne konanie je konanie v rozpore s objektívnym právom – s právnymi predpismi,
2) spoločenská ujma, t. j. škodlivé následky materiálne alebo imateriálne,
3) príčinný vzťah medzi konaním a ujmou,
4) zavinenie ako psychická kategória – úmysel alebo nedbanlivosť.
V právnom štáte platí, že právnu zodpovednosť môže vyvodiť len orgán určený zákonom pri
zachovaní postupu ustanoveného zákonom a ním uložená sankcia musí byť tiež v súlade so
zákonom.
Administratívna zodpovednosť
V ďalšej časti sa budeme venovať administratívnej zodpovednosti. Túto možno vyvodiť ako
zodpovednosť, v rámci ktorej orgány štátnej správy uplatňujú sankcie voči tým, ktorí porušili
právnu povinnosť v spoločenských vzťahoch. Subjektami tejto zodpovednosti sú fyzické
a právnické osoby. Špecifickou vlastnosťou administratívnej zodpovednosti nie je trestať, ale
obnoviť narušený vzťah.
2.2.13 Priestupkové konanie
Prameň priestupkového práva a definícia priestupku
Priestupkové konanie je upravené zákonom č. 372/1990 Z. b. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov.
Priestupkom je zavinené konanie, výslovne v zákone označené ako priestupok, ktoré
porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti, ak nejde o iný správny delikt alebo trestný
čin.
Negatívne možno priestupok vymedziť tak, že priestupkom nie je konanie, ktorým:
a) niekto odvracia hroziaci útok na záujem chránený zákonom, alebo
b) nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému zákonom, ak týmto konaním
nebol spôsobený zrejme rovnako závažný následok ako ten, ktorý hrozil a toto
nebezpečenstvo nebolo možné v danej situácii odstrániť inak.
Na zodpovednosť za priestupok stačí zavinenie z nedbanlivosti, ak podľa zákona nie je
potrebné úmyselné zavinenie.
Priestupok je spáchaný z nedbanlivosti, ak páchateľ
a) vedel, že môže svojim konaním porušiť alebo ohroziť záujem chránený zákonom, ale
bez primeraných dôvodov sa spoliehal na to, že tento záujem neporuší alebo neohrozí,

b) alebo nevedel že svojim konaním môže porušiť alebo ohroziť záujem chránený
zákonom, hoci to vzhľadom na okolnosti a na svoje osobné pomery vedieť mal a
mohol.
Priestupok je spáchaný úmyselne, ak páchateľ:
a) chcel porušiť alebo ohroziť svojim konaním záujem chránený zákonom ,
b) vedel, že svojim konaním môže porušiť alebo ohroziť záujem chránený zákonom a pre
prípad, že ho poruší bol s tým uzrozumený.
Znakmi skutkovej podstaty priestupkov sú:
a) subjekt priestupku – vždy len fyzická osoba, ak dosiahla vek 15 rokov a príčetná ( nie
právnická osoba, nie štátny orgán).
b) subjektívna stránka priestupku - zavinenie je obligatórnym znakom zodpovednosti za
priestupok – ide o psychický vzťah páchateľa ku priestupku a konaniu a jeho
škodlivému následku založený na rozumových a vôľových prvkoch.
c) objekt priestupku – tvoria spoločenské vzťahy chránené právnymi normami správneho
práva.
d) objektívna stránka priestupku – spočíva v protiprávnom charaktere určitého konania.
Môže byť výsledkom aktívnej činnosti (tzv. komisívne právo, napr. úmyselné
páchanie – napr. znečistenie vody) alebo nečinnosti (tzv. omisívne právo, napr.
neuposlúchnutie povolania). PPK môže mať krátkodobý alebo dlhodobý charakter
Právnym následkom spáchania priestupku je sankcia, ktorou môže byť:
a) pokarhanie,
b) pokuta (do 1000 Sk, ak nie vyššia čiastka stanovená iným zákonom, v blokovom
konaní možno uložiť pokutu do 1000 Sk a v rozkaznom konaní do 4000 Sk.). Pokuta
je príjmom obce, ak bola uložená za priestupky uvedené v § 13 ods.3 zákona
o priestupkoch. Výnosy ostatných pokút sú príjmom štátneho rozpočtu SR,
c) zákaz činnosti – len za priestupky uvedené v os. Časti zákona a len do výšky tu
stanovenej max na 2 roky,
d) prepadnutie veci – ak bola použitá na spáchanie priestupku alebo na to určená a ak
bola priestupkom získaná alebo nadobudnutá za vec získanú priestupkom.
alebo uloženie ochranného opatrenia:
a) obmedzujúce opatrenia – zákaz navštevovať určité verejne prístupné miesta
a miestnosti, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje, alebo sa konajú verejné
telovýchovné , športové alebo kultúrne podujatia – musí byť primerané povahe
a závažnosti priestupku - najdlhšie na 1 rok,
b) zhabanie veci – ak patrí vec páchateľovi, ktorého nemožno stíhať, alebo ak nepatrí
páchateľovi priestupku a ak to vyžaduje bezpečnosť osôb alebo majetku.
Zánik zodpovednosti za priestupok
Priestupok nemožno prejednať, ak od jeho spáchania uplynul 1 rok, alebo sa naň vzťahuje
amnestia.

Priestupkové právo členíme na právo hmotné a procesné (t j. konanie vo veciach priestupkov).
Zákon o priestupkoch sa člení na tri meritórne časti. Prvá časť, všeobecná, upravuje
podmienky uplatňovania administratívno-právnej zodpovednosti a sankcie, ktoré možno za
priestupok uložiť. Druhá časť, osobitná, obsahuje taxatívny výpočet priestupkov. Tretia časť
ustanovuje postup príslušných orgánov v konaní o priestupkoch.
Druhy priestupkov
Zákon definuje (t. j. taxatívne vypočítava) tieto druhy priestupkov:
Priestupky proti poriadku v správe:
a) priestupky vyskytujúce sa na viacerých úsekoch správy,
b) priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
c) iné priestupky na úseku dopravy a priestupky na úseku cestného hospodárstva,
d) na úseku podnikania,
e) na úseku hospodárskych stykov so zahraničím,
f) na úseku hospodárenia s bytmi a nebytovými priestormi,
g) na úseku financií a slovenskej meny,
h) na úseku práce a sociálnych vecí,
i) na úseku zdravotníctva,
j) na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami,
k) na úseku školstva a výchovy mládeže,
l) na úseku kultúry,
m) na úseku vodného hospodárstva,
n) na úseku poľnohospodárstva, poľovníctva a rybárstva,
o) na úseku ochrany a využitia nerastného bohatstva,
p) na úseku používania výbušnín,
q) na úseku energetiky, teplárenstva a plynárenstva,
r) na úseku všeobecnej vnútornej správy,
s) na úseku obrany SR,
t) na úseku civilnej služby,
u) na úseku ochrany životného prostredia,
v) iné priestupky proti poriadku v správe,
w) na úseku práva na prístup k informáciám.
Priestupky proti verejnému poriadku:
a) proti verejnému poriadku,
b) proti občianskemu spolunažívaniu,
c) proti majetku.

Charakteristické znaky niektorých priestupkov
Charakteristické znaky niektorých priestupkov proti poriadku v správe:
a) priestupku v správe sa dopustí ten, kto úmyselne uvedie nesprávny alebo neúplný údaj
orgánu štátnej správy alebo mu požadovaný údaj zatají. Úmyselne podá nesprávnu
alebo neúplnú svedeckú výpoveď v správnom konaní, alebo uvedie nepravdivý údaj
v čestnom vyhlásení pred orgánmi štátnej správy,
b) priestupku na úseku podnikania sa dopustí ten, kto poškodí iného na cene, akosti,
množstve alebo hmotnosti pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb. Ďalej ten, kto
neoprávnene vykonáva obchodnú, zárobkovú alebo výrobnú činnosť, alebo spôsobom
odporujúcim zákonom úmyselne vyzradí obchodné alebo bankové tajomstvo,
c) priestupku na úseku zahraničných stykov so zahraničím sa dopustí ten, kto
neoprávnene zriadi alebo prevádzkuje obchodné zastupiteľstvo zahraničnej osoby
v SR,
d) priestupku na úseku hospodárenia s bytmi a nebytovými priestormi sa dopustí ten, kto
úmyselne protiprávne získa, obsadí alebo užíva byt alebo nebytový priestor,
e) priestupku na úseku práce a sociálnych vecí sa dopustí ten, kto ako cudzinec je
zamestnaný v SR bez pracovného povolenia, ak je potrebné,
f) priestupku na úseku vodného hospodárstva sa dopustí ten, kto bez povolenia alebo
v rozpore sním nakladá s povrchovou alebo podzemnou vodou, ak je takéto povolenie
potrebné podľa osobitných predpisov, ohrozí jej akosť alebo zdravotnú nezávadnosť
alebo vypustí bez povolenia alebo v rozpore s povolením odpadov vodu do povrchovej
alebo podzemnej vody.
g) priestupku na úseku poľnohospodárstva sa dopustí ten, kto nesplní oprávnenie uložené
podľa všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane poľnohospodárskeho
pôdneho fondu o rastlinnej výrobe. Neoprávnene vykoná zmenu pozemku, ktorý je
súčasťou poľnohospodárskeho pôdneho fondu,
Charakteristické znaky priestupku proti verejnému poriadku:
Priestupku voči majetku sa dopustí ten, kto úmyselne spôsobí škodu na cudzom majetku
krádežou , spreneverou, podvodom, či poškodením veci v hodnote vyššej ako dvojnásobok
minimálnej mzdy.
Príslušnosť na konanie vo veciach priestupkov
Na konanie v priestupkovom konaní sú príslušné :
a) krajské úrady, vo veciach , ktoré spravujú.
b) orgány PZ SR ( v okresoch a len do výšky 1000 Sk),
c) orgány Železničnej polície SR,
d) iné orgány ŠS, ak tak ustanovuje zákon.
Na konanie v priestupkovom konaní je miestne príslušný ten správny orgán v ktorého
územnom obvode bol priestupok spáchaný.
Objasňovanie a obstaranie podkladov potrebných na rozhodnutie a uloženie buď sankcie
alebo ochranného opatrenia vykonávajú:

a) orgány príslušné na prejednanie priestupku,
b) orgány PZ,
c) orgány Železničnej polície,
d) orgány Vojenskej polície,
e) orgány Zboru väzenskej a justičnej stráže SR,
f) orgány obecnej polície,
g) iné, ak tak ustanovuje zákon.
Vlastné konanie
V priestupkovom konaní sa väčšinou konanie začína na základe vlastného zistenia týchto
správnych orgánov, alebo aj na základe oznámenia fyzických alebo právnických osôb.
Účastníkmi konania sú: obvinený, poškodený, vlastník veci, navrhovateľ.
Výsledkom konania o priestupku je vydanie rozhodnutia, voči ktorému je možné sa v lehote
15 dní odvolať.
Preskúmanie rozhodnutia o priestupku je zverené súdom (ak bola uložená pokuta vyššia ako
2000 Sk alebo zákaz činnosti na čas dlhší ako 6 mesiacov, alebo prepadnutie, zhabanie veci
v cene vyššej ako 2000 Sk). Príslušný je krajský súd.
Blokové konanie: Možnosť uložiť pokuty v blokovom konaní, je daná vtedy, ak je priestupok
spoľahlivo zistený, nestačí dohováranie a obvinený z priestupku je ochotný pokutu zaplatiť.
Proti uloženiu pokuty v blokovom konaní sa nemožno odvolať. Pokuty v blokovom konaní sú
oprávnené ukladať a vyberať tie správne orgány, v ktorých pôsobnosti je prejednanie
priestupkov (napr. orgány policajného zboru, mestskej polície, orgány hygienickej služby...)
Rozkazné konanie: Ak je spoľahlivo zistený stav a páchateľ priestupku a vec nebola
vybavená v blokovom konaní, môže správny orgán vydať rozkaz o uložení sankcie za
priestupok – má rovnaké náležitosti ako rozhodnutie. Pokutu je možné uložiť najviac do
výšky 4 000 Sk. Rozkaz má tie isté náležitosti ako rozhodnutie o priestupku, musí byť
vydaný v písomnej forme. V lehote 15 dní je možné proti nemu podať odpor správnemu
orgánu, ktorý ho vydal.
Výkon rozhodnutia v priestupkovom konaní je možné uskutočniť len do 3 rokov od
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, vykonáva ho vecne a miestne príslušný úrad.
2.2.14 Správne konanie
Správnym konaním rozumieme procesnú formu realizácie práva v oblasti štátnej správy. Ide
tu o konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach
rozhodujú správne orgány podľa zákona o správnom konaní, ak nebol vydaný osobitný
predpis. Príkladom samostatnej komplexnej právnej úpravy je zákon o správe daní
a poplatkov č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
Prameňom práva je zákon o správnom konaní č. 71/1967 Zb., - Správny poriadok –
nadobudol účinnosť 1.januára 1968 v znení zákona č.215/2002 Z. z. a zákona č.527/2003 Z. z.

Správny poriadok sa vzťahuje na konanie, v ktorom v oblasti verejnej správy správne orgány
rozhodujú o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb
a právnických osôb, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
Správnym orgánom je štátny orgán, orgán záujmovej samosprávy, fyzická osoba alebo
právnická osoba, ktorej zákon zveril rozhodovanie o právach, právo chránených záujmoch
alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy.
Orgány štátnej správy sú povinné sa v konaní spravovať najmä týmito zásadami: zásadou
zákonnosti, zásadou úzkej súčinnosti, zásadou rýchlosti a hospodárnosti konania, zásadou
materiálnej pravdy (spoľahlivo zisteného skutkového stavu), zásadou dispozičnou, zásadou
koncentrácie konania, zásadou dvojstupňového konania, zásadou oficiality, zásadou voľného
hodnotenia dôkazov apod.
Príslušnosť v správnom konaní
Na konanie sú vecne príslušné správne orgány, ktoré určuje osobitný zákon; ak osobitný
zákon neustanovuje, ktorý orgán je vecne príslušný, rozhoduje obec.
Miestna príslušnosť správneho orgánu sa spravuje miestom, kde sa táto činnosť udiala. Ak sa
konanie týka nehnuteľností, príslušnosť je určená miestom, kde sa nehnuteľnosť nachádza.
Ak nemožno miestnu príslušnosť určiť spôsobom ako sme uviedli vyššie a ani podľa
osobitného zákona, spravuje sa miestna príslušnosť trvalým pobytom účastníka konania a ak
účastníkom konania je právnická osoba jej sídlom alebo miestom umiestnenia jej
organizačnej zložky, ktorej sa konanie týka. Ak účastník konania nemá v SR trvalý pobyt,
spravuje sa miestna príslušnosť jeho iným pobytom podľa osobitného zákona a ak nemá taký
pobyt, jeho posledným trvalým pobytom v SR ,ak nemá ani taký pobyt, spravuje sa miestna
príslušnosť miestom, kde sa obvykle zdržiava. Ak účastníkom konania je právnická osoba,
ktorá nemá v SR sídlo, spravuje sa miestna príslušnosť jej posledným sídlom v SR alebo
posledným miestom umiestnenia jej organizačnej zložky, ktorej sa konanie týka v SR.
Funkčná príslušnosť :
Ak je na konanie vecne príslušný orgán, ktorý sa vnútorne člení na útvary oprávnené podľa
zákona samostatne konať, správnym orgánom príslušným konať v prvom stupni je útvar,
ktorý ustanovuje zákon.
Ak je na konanie vecne príslušný správny orgán, ktorý sa vnútorne člení, orgánom príslušným
konať v mene tohto správneho orgánu v prvom stupni je útvar určený zákonom, inak útvar
určený štatútom lebo iným predpisom upravujúcim jeho vnútorné pomery. Ak štatút takýto
útvar neurčuje, príslušným na konanie je štatutárny orgán správneho orgánu.
Osobitné zákony ustanovia, v ktorých veciach sú na konanie príslušné komisie, rady alebo
inak označené kolektívne orgány.
Účastníci konania
Účastníkom konania je ten:
-

o koho právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach sa má konať alebo

-

koho práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo
dotknuté;

-

účastníkom konania je aj ten, kto tvrdí, že môže byť rozhodnutím vo svojich právach,
právom chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutý, a to až do času,
kým sa preukáže opak.

-

účastníkom konania je aj ten, komu osobitný zákon také postavenie priznáva.

Účastníkom je teda fyzická alebo právnická osoba, voči ktorej sa realizuje rozhodovacia
činnosť orgánu štátnej správy. Účastníkom v negatívnom vymedzení nie je správny orgán,
svedkovia, znalci, tlmočníci apod. Osobitný zákon môže ustanoviť, za akých podmienok sa na
konaní alebo na jeho časti má právo zúčastniť aj iná osoba než účastník konania ( zúčastnená
osoba).
Účastník môže samostatne konať v takom rozsahu, v akom má spôsobilosť vlastnými úkonmi
nadobúdať práva a brať na seba povinnosti, ak nemôže konať samostatne musí mať
zákonného zástupcu, splnomocniť na zastupovanie advokáta, komerčného právnika alebo
iného splnomocnenca. Správny orgán je povinný zisťovať, či účastníci konania majú
spôsobilosť na práva a povinnosti a spôsobilosť na právne úkony.
Správny poriadok určuje dva spôsoby začatia konania: na návrh účastníka (zásada
dispozičná) alebo na podnet správneho orgánu ( zásada oficiality).
Podanie sa podáva na vecne a miestne príslušnom orgáne, možno urobiť písomne alebo ústne
do zápisnice, alebo elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým
podpisom podľa osobitného zákona. O začatí konania je správny orgán povinný informovať
všetkých známych účastníkov. Pokiaľ podanie nemá predpísané náležitosti, správny orgán
pomôže účastníkovi konania nedostatky odstrániť, prípadne ho vyzve, aby ich v určenej
lehote odstránil.
Správny orgán nariadi ústne pojednávanie, ak to vyžaduje povaha veci, najmä ak sa tým
prispeje k jej objasneniu, alebo ak to ustanovuje osobitný právny predpis. Ústne pojednávanie
je neverejné, pokiaľ osobitný právny predpis alebo správny orgán neustanovia inak. Pre
niektoré konania platí zásada koncentrácie, čo znamená, že účastníci konania musia svoje
námietky a pripomienky uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, pričom na neskôr podané
sa neprihliada (napr. podľa zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku č. 50/1976
Zb. v znení neskorších predpisov). O ústnom pojednávaní, o dôležitých úkonoch, najmä
o vykonaných dokazovaniach a vyjadreniach účastníkov, sa spíše zápisnica. Účastníci
konania a ich zástupcovia a zúčastnené osoby majú právo nazerať do spisov, robiť si z nich
výpisy, odpisy a dostať kópie spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní alebo dostať informáciu
zo spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní iným spôsobom.
Správny orgán konanie preruší, ak sa začalo konanie o predbežnej otázke alebo ak bol
účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania, alebo ak
účastník konania nemá zákonného zástupcu alebo ustanoveného opatrovníka, hoci ho má mať,
alebo ak tak ustanovuje osobitný zákon, najdlhšie na dobu 30 dní.
Správny orgán konanie zastaví, ak
- zistí že ten, kto podal návrh na začatie konania, nie je účastníkom konania a nejde
o konanie, ktoré môže začať správny orgán,
- účastník konania vzal svoj návrh na začatie konania späť a návrh sa netýka iného
účastníka konania alebo ostatní účastníci konania súhlasia so späťvzatím návrhu a nejde
o konanie, ktoré môže začať správny orgán,
- účastník konania zomrel, bol vyhlásený za mŕtveho alebo zanikol bez právneho
nástupcu a konanie sa týkalo len tohto účastníka konania

- účastník konania na výzvu správneho orgánu v určenej lehote neodstránil nedostatky
svojho podania a bol o možnosti zastavenia konania poučený,
- zistí, že nie je príslušným na konanie a vec nemožno postúpiť príslušnému orgánu,
- zistí, že vo veci už začal konať iný príslušný správny orgán, ak sa správne orgány
nedohodli inak,
- zistí, že pred podaním návrhu vo veci začal konať súd, ak osobitný zákon
neustanovuje inak,
- odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu,
- v tej istej veci sa právoplatne rozhodlo a skutkový stav sa podstatne nezmenil
- tak ustanoví osobitný zákon.
Správy orgán je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať
potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania.
Podkladom rozhodnutia sú najmä: podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania,
svedecké výpovede, znalecké posudky, listiny potrebné na vykonanie dôkazov, ohliadky na
mieste samom, čestné vyhlásenia a pod. Vykonávanie a hodnotenie dôkazov patrí správnemu
orgánu. Ak sa v konaní vyskytne otázka, o ktorej už právoplatne rozhodol príslušný orgán, je
správny orgán takým rozhodnutím viazaný; inak si správny orgán môže o takejto otázke
urobiť úsudok alebo dá príslušnému orgánu podnet na začatie konania
Na zabezpečenie priebehu a účelu konania si správny orgán môže zvoliť niekoľko opatrení:
a) predvolanie osôb, u ktorých je osobná účasť nevyhnutná,
b) predvedenie účastníka konania alebo svedka, ktorý sa bez náležitého ospravedlnenia
alebo bez závažných dôvodov nedostavil a bez osobnej účasti ktorého nemožno
konania uskutočniť,
c) predbežné opatrenie , ktorým sa ukladá účastníkom, aby niečo vykonali, niečoho sa
zdržali alebo niečo strpeli alebo sa nariaďuje zabezpečenie vecí, ktoré sú potrebné na
vykonanie dôkazov,
d) dožiadanie,
e) poriadkové opatrenie ukladá správny orgán tomu, kto sťažuje priebeh konania vo
forme poriadkovej pokuty do 5 000 Sk a to aj opakovane.
Rozhodnutie
Výsledkom celého správneho konania je rozhodnutie. Predstavuje individuálny externý
správny akt. Musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydať
orgán na to príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovať
predpísané náležitosti. Rozhodnutie musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o
odvolaní (rozklade). Odôvodnenie nie je potrebné, ak sa všetkým účastníkom konania
vyhovuje v plnom rozsahu.
Výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia právneho predpisu, podľa
ktorého sa rozhodlo, prípadne aj rozhodnutie o povinnosti nahradiť trovy konania. Pokiaľ sa v
rozhodnutí ukladá účastníkovi konania povinnosť na plnenie, správny orgán určí pre ňu
lehotu; lehota nesmie byť kratšia, než ustanovuje osobitný právny predpis.
V odôvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na
rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov , ako použil správnu úvahu

pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval, a ako sa vyrovnal s návrhmi
a námietkami účastníkov konania a s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia.
Poučenie o odvolaní (rozklade) obsahuje údaj, či je rozhodnutie konečné alebo či sa možno
proti nemu odvolať (podať rozklad), v akej lehote, na ktorý orgán a kde možno odvolanie
podať. Poučenie obsahuje aj údaj, či rozhodnutie možno preskúmať súdom.
V písomnom vyhotovení rozhodnutia sa uvedie aj orgán, ktorý rozhodnutie vydal, dátum
vydania rozhodnutia, meno a priezvisko fyzickej osoby a názov právnickej osoby.
Rozhodnutie musí mať úradnú pečiatku a podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie
oprávnenej osoby. Osobitné právne predpisy môžu ustanoviť ďalšie náležitosti rozhodnutia.
Osobitné zákony ustanovujú, v ktorých prípadoch sa rozhodnutie, ktorým sa účastníkovi
konania v plnom rozsahu vyhovuje, len vyznačí v spise a účastníkovi konania sa namiesto
písomného vyhotovenia rozhodnutia vydá osobitný doklad alebo poskytne plnenie.
Ak to pripúšťa povaha veci, môžu účastníci konania medzi sebou so schválením správneho
orgánu uzavrieť zmier, ktorý je vykonateľný. Správny orgán zmier neschváli, ak odporuje
právnym predpisom alebo všeobecnému záujmu. Proti schválenému zmieru sa nemožno
odvolať.
Lehoty na rozhodovanie: V jednoduchých veciach, najmä ak možno rozhodnúť na podklade
dokladov predložených účastníkom konania, správny orgán rozhodne bezodkladne. V
ostatných prípadoch, ak osobitný právny predpis neustanovuje inak, je správny orgán povinný
rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne
najneskôr do 60 dní; ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote,
môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán (orgán príslušný rozhodnúť o rozklade). Ak
správny orgán nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka
konania s uvedením dôvodov upovedomiť.
Rozhodnutie sa účastníkovi konania oznamuje doručením písomného vyhotovenia tohto
rozhodnutia. Deň doručenia rozhodnutia je dňom jeho oznámenia. Účastníkovi konania, ktorý
je prítomný, môže sa rozhodnutie oznámiť ústnym vyhlásením; deň ústneho vyhlásenia
rozhodnutia je dňom oznámenia rozhodnutia len vtedy, pokiaľ sa prítomný účastník konania
vzdal nároku na doručenie písomného vyhotovenia rozhodnutia. Ak sa namiesto doručenia
písomného vyhotovenia rozhodnutia vydáva osobitný doklad, je dňom oznámenia rozhodnutia
deň prevzatia dokladu. Ak sa namiesto doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia
poskytuje plnenie, je dňom oznámenia rozhodnutia deň prijatia prvého plnenia.
Správny poriadok stanovuje povinnosť doručiť rozhodnutie účastníkom konania do vlastných
rúk. Je prípustné aj náhradné doručovanie. Doručenka je dôležitým dôkazným prostriedkom,
podľa dátumu na nej sa posudzuje napríklad včasnosť odvolania.
Rozhodnutie, proti ktorému sa nemožno odvolať (podať rozklad), je právoplatné.
Rozhodnutie je vykonateľné, ak sa proti nemu nemožno odvolať (podať rozklad) alebo ak
odvolanie (rozklad) nemá odkladný účinok.
Odvolacie konanie
Proti rozhodnutiu správneho orgánu má iba účastník konania právo podať odvolanie, pokiaľ
zákon neustanovuje inak alebo pokiaľ sa účastník konania odvolania písomne alebo ústne do
zápisnice nevzdal. Odvolanie je riadnym opravným prostriedkom, podáva sa na správnom
orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Odvolanie treba podať v lehote 15 dní odo dňa
oznámenia rozhodnutia, ak inú lehotu neustanovuje osobitný zákon. Pokiaľ účastník konania
v dôsledku nesprávneho poučenia alebo pre to, že nebol poučený vôbec, podal opravný
prostriedok po lehote, predpokladá sa, že ho podal včas, ak tak urobil najneskôr do 3
mesiacov odo dňa oznámenia rozhodnutia. Účastník konania môže odvolanie vziať späť, kým

sa o ňom nerozhodlo. Ak účastník konania vzal odvolanie späť, nemôže sa znova odvolať
Pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak, včas podané odvolanie má odkladný účinok.
Správny orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, môže o odvolaní sám rozhodnúť, ak
odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie a ak sa rozhodnutie netýka iného účastníka konania ako
odvolateľa alebo ak s tým ostatní účastníci konania súhlasia. Ak nerozhodne správny orgán,
ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, o odvolaní, predloží ho spolu s výsledkami doplneného
konania a so spisovým materiálom odvolaciemu orgánu najneskôr do 30 dní odo dňa, keď mu
odvolanie došlo a upovedomí o tom účastníkov konania.
Odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné,
doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni. Môže rozhodnutie zmeniť alebo
zrušiť, inak odvolanie zamietnuť a rozhodnutie potvrdiť. Odvolací orgán rozhodnutie zruší
a vec vráti správnemu orgánu, ktorý ho vydal, na nové prejednanie a rozhodnutie, pokiaľ je to
vhodnejšie najmä z dôvodov rýchlosti alebo hospodárnosti; správny orgán je právnym
názorom odvolacieho orgánu viazaný. Proti rozhodnutiu odvolacieho orgánu o odvolaní sa
nemožno ďalej odvolať.
Proti rozhodnutiu ústredného orgánu štátnej správy vydanému v prvom stupni, možno podať
na tomto orgáne v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia rozklad; včas podaný rozklad
má odkladný účinok. O rozklade rozhoduje vedúci ústredného orgánu štátnej správy na
základe návrhu ním ustanovenej osobitnej komisie. Proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno
odvolať. Ustanovenia o odvolacom konaní sa primerane vzťahujú aj na konanie o rozklade.

Mimoriadne opravné prostriedky
Obnova konania: konanie pred správnym orgánom ukončené rozhodnutím, ktoré je
právoplatné, sa na návrh účastníka konania obnoví, ak:
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na
rozhodnutie a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia účastníka konania,
b) rozhodnutie záviselo od posúdenia predbežnej otázky, o ktorej príslušný orgán
rozhodol inak,
c) nesprávnym postupom správneho orgánu sa účastníkovi konania odňala možnosť
zúčastniť sa na konaní, ak to mohlo mať podstatný vplyv na rozhodnutie a ak sa
náprava nemohla urobiť v odvolacom konaní,
d) rozhodnutie vydal vylúčený orgán, ak to mohlo mať podstatný vplyv na rozhodnutie a
ak sa náprava nemohla urobiť v odvolacom konaní,
e) rozhodnutie sa opiera o dôkazy, ktoré sa ukázali ako nepravdivé, alebo rozhodnutie sa
dosiahlo trestným činom.
Správny orgán nariadi obnovu konania alebo povolí na návrh účastníka konania z týchto
uvedených dôvodov, ak je na preskúmaní rozhodnutia všeobecný záujem. Obnova konania
nie je prípustná, ak bol rozhodnutím účastníkovi konania udelený súhlas na občianskoprávne
alebo pracovnoprávne konanie, alebo ak sa rozhodlo vo veci osobného stavu a účastník
konania nadobudol práva dobromyseľne.
Návrh na obnovu konania sa podáva na správnom orgáne v lehote 3 mesiacov odo dňa, keď sa
účastník dozvedel o dôvodoch obnovy, najneskôr však do 3 rokov od právoplatnosti
rozhodnutia. Po uplynutí troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia možno podať návrh na
obnovu konania alebo obnovu konania nariadiť len vtedy, ak sa rozhodnutie dosiahlo

trestným činom. Novým rozhodnutím vo veci sa pôvodné rozhodnutie zrušuje. Proti novému
rozhodnutiu vo veci sa možno odvolať (podať rozklad).
Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania
Rozhodnutie, ktoré je právoplatné, môže z vlastného alebo iného podnetu preskúmať správny
orgán najbližšie vyššieho stupňa nadriadený správnemu orgánu, ktorý toto rozhodnutie vydal,
ak ide o rozhodnutie ústredného orgánu štátnej správy jeho vedúci na základe návrhu ním
ustavenou osobitnou komisiou. Správny orgán príslušný na preskúmanie rozhodnutia ho zruší
alebo zmení, ak bolo vydané v rozpore so zákonom, všeobecne záväzným právnym
predpisom alebo všeobecne záväzným nariadením. Účelom preskúmania rozhodnutia je
napraviť právne omyly. Účastník konania nemá na preskúmanie rozhodnutia právny nárok.
Pri preskúmavaní rozhodnutia vychádza správny orgán z právneho stavu a skutkových
okolností v čase vydania rozhodnutia. Nemôže preto zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie, ak sa
po jeho vydaní dodatočne zmenili rozhodujúce skutkové okolnosti, z ktorých pôvodné
rozhodnutie vychádzalo. Správny orgán nemôže mimo odvolacieho konania rozhodnutie
zrušiť alebo zmeniť po uplynutí troch rokov od právoplatnosti napadnutého rozhodnutia. Proti
rozhodnutiu, ktorým sa zrušuje alebo mení rozhodnutie mimo odvolacieho konania, sa možno
odvolať (podať rozklad).
Konanie o proteste prokurátora
Ak sa protest prokurátora podal na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal, môže tento
orgán sám svoje rozhodnutie, proti ktorému protest smeruje, zrušiť alebo nahradiť
rozhodnutím zodpovedajúcim zákonu. Proti rozhodnutiu o proteste prokurátora sa môžu
účastníci konania odvolať (podať rozklad).
Preskúmavanie rozhodnutí správnych orgánov súdom
Agenda správneho súdnictva je zverená krajským súdom. Okresné súdy sú vecne príslušné len
na preskúmavanie rozhodnutí o priestupkoch. Od 1.1.1992 došlo v našej republike
k obnoveniu správneho súdnictva podľa Občianskeho súdneho poriadku, ktoré začína na
základe žalôb alebo na základe opravných prostriedkov.
V prvom prípade sa žaloba musí podať do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia
správneho orgánu. Pre preskúmavanie rozhodnutí súdom platí kasačný princíp, čo znamená,
že súd môže napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo potvrdiť. Súd nevykonáva dokazovanie, jeho
rozhodnutie je konečné a nemožno proti nemu podať opravný prostriedok.
V druhom prípade zákon súdom zveruje rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti
neprávoplatným rozhodnutiam. Súd rozhodne o opravnom prostriedku rozsudkom, ktorým
preskúmavané rozhodnutie potvrdí alebo ho zruší a vec vráti na ďalšie konanie. Správny
orgán je v obidvoch prípadoch viazaný právnym názorom súdu.
Výkon rozhodnutí
Ak účastník konania nesplní v určenej lehote dobrovoľne povinnosť uloženú mu
rozhodnutím, ktoré je vykonateľné, alebo zmierom schváleným správnym orgánom alebo ním
zostaveným výkazom nedoplatkov, uskutoční sa ich výkon. Výkon rozhodnutí je
samostatným štádiom správneho konania. Ak v rozhodnutí nebola určená lehota na plnenie,

určí ju orgán, ktorý uskutočňuje výkon rozhodnutia; lehota nesmie byť kratšia, než ustanovuje
osobitný právny predpis.
Výkaz nedoplatkov možno vykonať, ak bol zostavený na základe vykonateľného rozhodnutia
alebo na základe povinnosti dlžníka ustanovenej právnym predpisom zaplatiť bez vydania
osobitného rozhodnutia.
Výkon rozhodnutia možno nariadiť najneskôr do 3 rokov po uplynutí lehoty určenej pre
splnenie uloženej povinnosti uloženej rozhodnutím. Výkon rozhodnutia sa musí v tejto lehote
skončiť, po jej uplynutí nemožno vo výkone pokračovať (ide o prekluzívnu lehotu). Výkon
rozhodnutia sa uskutočňuje na návrh účastníka konania alebo na podnet správneho orgánu,
ktorý v prvom stupni vydal rozhodnutie, schválil zmier alebo vyhotovil výkaz nedoplatkov
(vymáhajúci správny orgán). Pokiaľ tento orgán nie je sám na výkon rozhodnutia oprávnený,
postúpi vec príslušnému orgánu. Účastník konania alebo vymáhajúci správny orgán môžu
podať návrh na súdny výkon rozhodnutia.
Orgán uskutočňujúci výkon rozhodnutia môže zo závažných dôvodov na návrh účastníka
konania alebo z vlastného, prípadne iného podnetu výkon rozhodnutia odložiť Zo zákonom
ustanovených dôvodov možno od výkonu rozhodnutia možno upustiť ak:
a) vymáhaný nárok zanikol alebo sa jeho vymáhanie stalo bezpredmetným,
b) podklad pre výkon rozhodnutia bol zrušený,
c) splnenie tej istej povinnosti vymáha súd,
d) výkon rozhodnutia je neprípustný,
e) na predmet, ktorého sa výkon rozhodnutia týka, úspešne sa uplatnilo právo, ktoré výkon
rozhodnutia nepripúšťa.
Proti jednotlivým úkonom a opatreniam spojeným s výkonom rozhodnutia možno podať
námietky, o ktorých rozhoduje orgán uskutočňujúci výkon rozhodnutia. Námietky majú
odkladný účinok len vtedy, ak:
a) smerujú proti povoleniu odkladu alebo upusteniu od výkonu rozhodnutia,
b) smerujú proti začatiu výkonu rozhodnutia pri výkone rozhodnutia vyprataním,
c) sa v nich uplatňuje, že vymáhané plnenie sa už vykonalo alebo že ešte neuplynula
lehota na plnenie,
d) ak sa v nich uplatňuje na predmet, ktorého sa výkon rozhodnutia týka, právo, ktoré
výkon rozhodnutia nepripúšťa.
Proti rozhodnutiu o námietkach sa nemožno odvolať.
Výkon rozhodnutia možno uskutočniť len prostriedkami uvedenými v zákone. Pri výkone
rozhodnutia sa použije prostriedok, ktorý účastníka konania čo najmenej postihuje a vedie
ešte k cieľu. Výkon rozhodnutia sa uskutočňuje na základe exekučného príkazu. Správny
poriadok upravuje dva druhy výkonu rozhodnutia:
Vymáhanie peňažných plnení sa uskutočňuje zrážkami zo mzdy , prikázaním pohľadávky
alebo predajom hnuteľných vecí alebo nehnuteľností.
Vymáhanie nepeňažných plnení sa vykoná náhradným výkonom, ukladaním peňažných
pokút alebo priamym vynútením uloženej povinnosti.
Náhradný výkon spočíva v tom, že uložené práce a výkony sa uskutočnia na náklad a
nebezpečenstvo povinného, ak uloženú prácu alebo výkon môže uskutočniť aj niekto iný ako

povinný. Ak náhradný výkon nie je podľa povahy veci možný alebo účelný, vymáha sa
splnenie povinnosti uloženej rozhodnutím postupným ukladaním pokút; jednorázovo uložená
pokuta nesmie prevýšiť sumu 50 000 Sk. Priame vynútenie povinnosti sa vykoná najmä
vyprataním bytu, nebytového priestoru, nehnuteľnosti alebo jej časti, odňatím veci alebo
listiny a predvedením osoby.
Vynútením splnenia povinnosti uloženej rozhodnutím správneho orgánu alebo ak účastník
konania preukáže, že vymáhaná povinnosť bola už splnená alebo že na vymáhaní netrvá, je
správne konanie ukončené. Inak zamestnanec poverený uskutočnením výkonu rozhodnutia, t.
j. v prípade, že uskutočnenie výkonu rozhodnutia bolo odložené alebo zastavené, alebo že boli
podané námietky, ktoré majú odkladný účinok, úkony neurobí.
2.2.15 Judikatúra
Návrh na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania
R 51/1994: Vyrozumenie podávateľa podnetu o tom, že správny orgán nezistil dôvody pre
zrušenie rozhodnutia mimo odvolacieho konania podľa § 65 zákona č. 71/ 1967 Zb. o
správnom konaní (Správny poriadok), je len oznámením, ktoré nepodlieha preskúmaniu
súdom v správnom súdnictve.
R 30/ 1994: Súd rozhodnutie správneho orgánu podľa ustanovenia § 250j ods. 2 Občianskeho
súdneho poriadku zruší, ak rozhodnutie nevychádza zo spoľahlivo zisteného stavu veci (§ 3
ods. 4 zákona č. 71/ 1967 Zb.). Správny orgán je za účelom takého zistenia povinný si
zaobstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Skutočnosti všeobecne známe alebo známe
správnemu orgánu z jeho úradnej činnosti (§ 34 ods. 6 zákona ¡ c. 71/ 1967 Zb.) sú len
jedným z podkladov v konaní, a ak sa nimi rozhodnutie odôvodňuje, treba ich v odôvodnení
rozhodnutia uviesť.
Žaloba na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia o uložení pokuty
R 31/ 1996: Uloženie pokuty za nesplnenie povinnosti daňového subjektu predložiť pri
daňovej kontrole správcom dane požadované doklady (§ 15 ods. 2 písm. c) zákona č. 511/
1992 Zb.) je rozhodnutím poriadkovej povahy, ktoré nepodlieha súdnemu preskúmavaniu [§
248 ods. 2 písm. e) Občianskeho súdneho poriadku.
R 34/ 1991: Náhrada škody uplatňovaná organizáciou voči svojim pracovníkom. Uloženie
pokút pracovníkom organizácie podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 35/ 1967 Zb., o
opatreniach proti znečisťovaniu ovzdušia, nie je trestaním priestupkov, ale postihom
správnych deliktov. Rozhodnutiami správnych orgánov o uložení týchto pokút nie sú preto
súdy viazané podľa ustanovenia § 135 ods. 1 OSP. Ak však rozhodnutia o ukladaní týchto
pokút nadobudli právoplatnosť, súdy z týchto rozhodnutí vychádzajú v zmysle ustanovenia §
135 ods. 2 OSP.
Záver
Rôznorodosť spoločenských vzťahov a dynamickosť ich rozvoja v pôsobnosti správneho
práva Vám, vážení čitatelia, malo priniesť koncepčné a ucelené poňatie tejto stále sa
rozvíjajúcej oblasti slovenského právneho odvetvia. Nezabudnime však pripomenúť, že práve
prispôsobovanie sa systému právneho poriadku Európskych spoločenstiev má vplyv na
dynamickosť vývoja v danej oblasti, čo samozrejme pri zachovaní špecifík v podmienkach
našej spoločnosti prináša kvalitatívne zmeny, prináša presuny kompetencií, či rozširovanie
okruhu štátom uznaných a teda aj upravovaných spoločenských vzťahov. Pre obsiahnutie

týchto zmien a ich štúdium je z tohoto pohľadu potrebné sledovať tieto zmeny a vychádzať
z platných právnych noriem.
Kontrolné otázky
1.

Charakterizujte verejnú správu, vrátane jej subjektov a zložiek.

2.

Aký charakter má štátna správa?

3.

Aké najdôležitejšie činnosti plní štátna správa?

4.

Kde zaraďujeme samosprávu a aké sú jej charakteristické znaky?

5.

Charakterizujte obec a jeho postavenie v sústave orgánov štátnej správy.

6.

Čo rozumieme pod pojmom politická a právna samospráva, územná a záujmová
samospráva?

7.

Prečo majú v systéme verejnej správy taký význam nevládne organizácie? Poznáte
niektoré? Ak áno pomenujte ich.

8.

Medzi kým vznikajú spoločenské vzťahy v oblasti správneho práva a čo je pre ne
typické?

9.

Vedeli by ste uviesť a stručne popísať štátne orgány podľa ich vertikálneho členenia?

10. Aké sú pramene správneho práva a stručne ich popíšte.
11. Aké poznáme kritériá členenia administratívnoprávnych noriem?
12. Subjekty správneho práva a ich členenie – viete ich pomenovať a stručne popísať?
13. Ako sa delia správne akty?
14. Je rozhodnutie správneho orgánu správnym aktom? Ak áno akým?
15. Čo je priestupok a čo nie je priestupok? Aké sú jeho znaky?
16. K čomu slúži priestupkové konanie a aké sú jeho právne následky?
17. Kedy sa môžu účastníci konania riadiť blokovým konaním, kde sa najviac využíva podľa
Vašich poznatkov , za akých podmienok a do akej výšky je možné uložiť pokutu v tomto
konaní?
18. Ktoré orgány majú pôsobnosť konať v správnom konaní a podľa akej právnej normy sa
riadia?
19. Je možné sa odvolať alebo vykonať rozhodnutie v správnom konaní? Ak áno pri splnení
akých podmienok a v akých lehotách?
20. Vedeli by ste niektoré oblasti správy, z Vášho pohľadu najvýznamnejšie, charakterizovať
a popísať? Prečo tie, ktoré ste si vybrali sú podľa Vášho názoru významné?
Literatúra:
1. Škultéty, P., Vydavatelské oddelenie PF UK Bratislava 2000, ISBN
85568-05-3.
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3. KAPITOLA - PRACOVNÉ PRÁVO
Úvod
Účelom Zákonníka práce po poslednej rozsiahlej novele je zabezpečiť väčšiu
flexibilitu pracovnoprávnych vzťahov a vo väčšej miere vytvoriť predpoklady pre autonómne
kolektívne vyjednávanie sociálnych partnerov. Obsahom uvedenej kapitoly je priblížiť
a nadobudnúť poznatky o súčasnej platnej právnej úprave pracovnoprávnych vzťahov
v Slovenskej republike, vysvetliť základné zásady Zákonníka práce s poukázaním na
zosúladenie a priblíženie k smerniciam Európskej únie a dohovormi Medzinárodného úradu
práce, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Cieľ
Po preštudovaní uvedenej kapitoly nadobudnete vedomosti z teoretickej oblasti
a sčasti i z aplikačnej praxe pracovného práva. Získate poznatky o právach zamestnancov
a zamestnávateľov, o druhoch pracovných pomerov, o vzniku a skončení pracovného pomeru,
o zástupcoch zamestnancov a ich kompetenciách a ďalších okruhoch Zákonníka práce.
Návod ku štúdiu
Preštudovanie uvedenej kapitoly a zodpovedanie úloh v jej závere si bude vyžadovať
cca 15 hodín študijného času. Okrem textu budete potrebovať aj Zákonník práce.
Vlastný text
3.1 Základné zásady
Základné zásady pracovného práva sú obsiahnuté v konkrétnych pracovnoprávnych normách.
Vyjadrujú základnú charakteristiku nielen pracovného práva, ale aj celého právneho systému.
V základných zásadách sú ustanovené zásadné myšlienky, ktoré vyjadrujú základné princípy
právnej úpravy pracovnoprávnych vzťahov, v súlade s ktorými sa následne interpretuje a
aplikuje pracovné právo.
Základné zásady vychádzajú najmä z čl. 35, 36, 37 a 38 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá
zakotvuje základné a neodvolateľné práva občana, vrátane práva na prácu, slobodnú voľbu
povolania, práva na podnikanie a inú zárobkovú činnosť, ako i ďalšie práva, ktoré vznikajú
pri výkone pracovnoprávnych vzťahov a dotýkajúce sa pracovných podmienok. Do
základných zásad a nasledovne do celej právnej úpravy pracovných vzťahov sú premietnuté aj
ustanovenia Dohovorov Medzinárodnej organizácie práce, najmä tých, ktoré Slovenská
republika ratifikovala, a smerníc Európskej únie (Európskou sociálnou chartou, Dohovormi

Medzinárodného úradu práce), ktoré sú uvedené v zozname 4. kapitoly Bielej knihy a ktorými
je SR viazaná.
V systéme sociálnych práv inkorporovaných do Základných zásad pracovného práva má
právo na prácu najvýznamnejšie postavenie. Spoločenský a právny význam práva na prácu
vyjadruje Ústava SR. V súlade s čl. 12 Ústavy Slovenskej republiky, Smernicou Rady o
uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania pre mužov a ženy, pokiaľ ide o prístup k
zamestnaniu, odbornej príprave, postupu v zamestnaní a o pracovné podmienky a Smernicou
Rady o dôkazovom bremene v prípade diskriminácie na základne pohlavia, sa v Zákonníku
práce zakotvuje zákaz diskriminácie zamestnancov.
Obsah práva na prácu sa prejavuje predovšetkým v štádiu jeho realizácie, a to v priebehu
trvania pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu. V priamej nadväznosti na
obsah pracovnej zmluvy zabezpečuje zamestnávateľ zamestnancom právo na prácu určitého
dohodnutého druhu, na určitom dohodnutom mieste a v pracovnej zmluve v predpokladanom
čase. Realizácia práva na prácu v priebehu trvania pracovného pomeru je právne zabezpečená
aj tým, že zamestnávateľ nemôže jednostranne zrušiť pracovný pomer bez uvedenia dôvodov,
ktoré sú taxatívne ustanovené v Zákonníku práce.
Slobodu pri výbere zamestnania vyjadruje aj zásada zmluvnosti, na základe ktorej
pracovnoprávne vzťahy podľa Zákonníka práce môžu vzniknúť len so súhlasom fyzickej
osoby a zamestnávateľa. Táto zásada zakotvuje aj zákaz zneužitia práv vyplývajúcich
z pracovnoprávnych vzťahov na škodu druhého účastníka pracovnoprávneho vzťahu alebo
spoluzamestnancov. Umožňuje v konkrétnej veci zamedziť tzv. šikanu, ktorú možno
charakterizovať ako zneužitie práva s úmyslom spôsobiť inému subjektu ujmu.
Obsah článku 3 základných zásad vychádza predovšetkým z ustanovenia § 36 Ústavy SR, v
zmysle ktorého zamestnanci majú právo na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky.
Zákon im zabezpečuje najmä právo na odmenu za vykonanú prácu, dostatočnú na to, aby im
umožnila dôstojnú životnú úroveň, právo na ochranu bezpečnosti a zdravia pri práci a právo
na primeraný odpočinok po práci, ktorý pozostáva predovšetkým z práva na zaručenú
dovolenku a z práva na úpravu pracovného času.
V zmysle článku 3 sú zamestnávatelia povinní utvárať pracovné podmienky, ktoré
zamestnancom umožňujú čo najlepší výkon práce podľa ich schopností a vedomostí, rozvoj
tvorivej iniciatívy a prehlbovanie kvalifikácie.
Podľa článku 4 základných zásad Zákonníka práce zamestnanci majú právo na pravidelné
informácie o činnosti zamestnávateľa a o zásadných otázkach súvisiacich s ekonomikou a
rozvojom zamestnávateľa. Zamestnanci sa zúčastňujú na rozhodovaní zamestnávateľa, ktoré
sa dotýka ich ekonomických a sociálnych záujmov, a to priamo alebo prostredníctvom
príslušného odborového orgánu, ak u zamestnávateľa nepôsobí odborová organizácia,
prostredníctvom zamestnaneckej rady, prípadne zamestnaneckého dôverníka.
Ide o zásadu, ktorá vyjadruje základnú charakteristiku pracovného záväzku. Je v nej
vyjadrená povinnosť plniť si svoje povinnosti, ktoré účastníkom pracovného pomeru
vyplývajú z pracovnoprávnych vzťahov. Táto zásada riadneho plnenia si svojich povinností
zamestnanca aj zamestnávateľa vyplýva predovšetkym z ustanovení § 47, § 81, § 82 a § 83.
Podľa článku 6 základných zásad Zákonníka práce ženy majú právo na rovnaké postavenie v
práci ako muži. Rovnoprávne postavenie žien v práci zabezpečuje Zákonník práce vo
viacerých ustanoveniach. Zákonník práce zakotvuje len osobitnú úpravu pracovných
podmienok vo vzťahu k tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a
dojčiacim ženám, kde sa uplatňuje tzv. pozitívna diskriminácia.

Právna úprava pracovných podmienok mladistvých v Zákonníku práce zabezpečuje ochranu
mladistvých v súlade s Dohovorom MOP č. 138 o minimálnom veku a so Smernicou Rady č.
94/34/ES o ochrane mladistvých pri práci. Zamestnávatelia smú zamestnávať mladistvých len
prácami, ktoré sú primerané ich fyzickému a rozumovému rozvoju, neohrozujú ich mravnosť
a poskytujú im pri práci zvýšenú starostlivosť. To isté platí i pre školy, prípadne pre združenie
občanov podľa osobitného zákona, ak v rámci svojej účasti na výchove mládeže organizujú
práce mladistvých.
Zásada čl. 8 Zákonníka práce deklaruje zamestnancom právo na hmotné zabezpečenie v
starobe a v súvislosti s tehotenstvom a rodičovstvom, a to na základe predpisov o sociálnom
zabezpečení ako zvýšenú pracovnoprávnu ochranu zamestnancov v čase ich neschopnosti na
prácu z dôvodov, akými sú napríklad choroba, úraz a pod.
Podľa čl. 9 Zákonníka práce zásada deklaruje, že zamestnanec sa môže domáhať svojich práv,
ktoré boli porušené zamestnávateľom prostredníctvom súdu.
Odborové orgány v zmysle čl. 10 zásad Zákonníka práce sa zúčastňujú na pracovnoprávnych
vzťahoch vrátane kolektívneho vyjednávania za podmienok ustanovených zákonom. Vznik
odborov je v súlade s Dohovorom MOP č. 87 o slobode odborov a ochrane práva odborovo sa
združovať a s Dohovorom MOP č. 98 o použití zásad práva na organizovanie sa a o
kolektívnom vyjednávaní, ktoré Slovenská republika ratifikovala. Právo slobodne sa
združovať s inými na ochranu svojich hospodárskych a sociálnych záujmov vyplýva aj z
Ústavy Slovenskej republiky.
3.2 Všeobecné ustanovenia
3.2.1 Obsah (predmet) Zákonníka práce
Predmetom úpravy tohto zákona sú pracovnoprávne vzťahy, ktoré vznikajú najskôr od
uzatvorenia pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru,
ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak, a kolektívne pracovnoprávne
vzťahy.
3.2.2 Subjekty Zákonníka práce
Subjektom pracovnoprávnych vzťahov môže byť zamestnávateľ a zamestnanec.
a) Subjektom na strane zamestnávateľa môže byť nielen právnická osoba, ale aj fyzická
osoba, ktorá zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu a ak to
ustanovuje osobitný predpis, aj v obdobných pracovnoprávnych vzťahoch. Zákonník práce
umožňuje, aby aj organizačné jednotky zamestnávateľov vystupovali v pracovnoprávnych
vzťahoch vo svojom mene a niesli vlastnú zodpovednosť z týchto vzťahov, ak to ustanovujú
osobitné predpisy alebo stanovy podľa osobitného predpisu. Ak je však účastníkom
pracovnoprávneho vzťahu zamestnávateľ, nemôže ním byť súčasne jeho organizačná jednotka
a naopak. Takýmto osobitným predpisom je napríklad zákon o štátnom podniku v znení
neskorších predpisov, zákon o bankách v znení neskorších predpisov a podobne.
Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať prevažujúci predmet činnosti najmä zamestnancami
v pracovnom pomere, alebo v obdobnom pracovnoprávnom vzťahu.

Spôsobilosť konať v mene zamestnávateľa - právnickej osoby vo všetkých veciach sa
priznáva len štatutárnym orgánom. Štatutárnym orgánom je ten vedúci zamestnanec, ktorý je
zapísaný v obchodnom registri ako štatutárny orgán. Štatutárny orgán však môže určiť priamo
stanovy spoločnosti alebo zákon. U právnických osôb, ktoré sa nezapisujú do obchodného
registra, je štatutárny orgán určený buď zriaďovacou listinou alebo zákonom.
Okrem štatutárnych orgánov v mene zamestnávateľa - právnickej osoby môžu právne úkony v
pracovnoprávnych veciach robiť aj ďalšie orgány, ktoré sú oprávnené vykonávať v mene
zamestnávateľa právne úkony len v rozsahu svojho funkčného oprávnenia vymedzeného
organizačnými predpismi a zamestnanci, ktorí sú písomne poverení vykonávať v mene
zamestnávateľa určité právne úkony. V písomnom poverení musí byť uvedený rozsah
oprávnenia povereného zamestnanca.
Zamestnávateľ - fyzická osoba nekoná prostredníctvom štatutárneho orgánu, ale právne
úkony robí osobne.
b) Subjektom, ktorý prácu vykonáva, môže byť výlučne len fyzická osoba. So
zamestnancom, ktorý je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, dohodne
podmienky v pracovnej zmluve orgán alebo právnická osoba, ktorá ho ako štatutárny orgán
ustanovila. Týmto ustanovením Zákonník práce deklaruje, kto dohodne s týmito
zamestnancami podmienky v pracovnej zmluve.
Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov zabezpečujú väčšiu ochranu zamestnanca ako aj iné
druhy právnych vzťahov. V opačnom prípade zamestnávatelia by zabezpečovali plnenie
svojich úloh obchodno-právnymi alebo občianskoprávnymi vzťahmi, ktoré neposkytujú
zvýšenú ochranu.
Pretože právne postavenie štátnych zamestnancov upravuje zákon o štátnej službe, použije sa
Zákonník práce na právne vzťahy štátnych zamestnancov k štátu, len ak to tento osobitný
zákon ustanoví. Pri výkone verejnej funkcie platí delegovaná pôsobnosť Zákonníka práce.
Pojem verejnej funkcie Zákonník práce ani iný pracovnoprávny predpis neobsahuje. Čo
možno považovať za výkon verejnej funkcie, ustanovujú osobitné predpisy.
Pre určené kategórie zamestnancov, a to zamestnancov pri výkone verejnej služby,
zamestnancov dopravy, členov posádok lodí plávajúcich pod štátnou vlajkou Slovenskej
republiky, zamestnancov súkromno-bezpečnostných služieb a profesionálnych športovcov
platí subsidiárna pôsobnosť Zákonníka práce. Na tieto pracovnoprávne vzťahy možno
Zákonník práce aplikovať len podporne, ak osobitné predpisy neobsahujú odchylnú úpravu.
Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov cirkví a náboženských spoločnosti, ktorí vykonávajú
duchovenskú činnosť sa spravujú týmto zákonom, ak Zákonník práce, osobitný predpis,
medzinárodná zmluva, zmluva uzatvorená medzi SR a cirkvami a náboženskými
spoločnosťami, alebo vnútorné predpisy cirkví a náboženských spoločností neustanovujú
inak.
Pracovnoprávne vzťahy medzi družstvom a jeho členmi sa spravujú Zákonníkom práce, ak to
osobitný predpis neustanovuje inak. Osobitným predpisom môže byť napríklad § 226
Obchodného zákonníka, podľa ktorého, ak podľa stanov je podmienkou členstva aj pracovný
vzťah člena k družstvu, môžu stanovy obsahovať úpravu tohto vzťahu. Táto úprava nesmie
odporovať pracovnoprávnym predpisom, iba ak je úprava pre člena výhodnejšia. Ak nie je
osobitná úprava v stanovách, platia pracovnoprávne predpisy, teda Zákonník práce.
Pracovnoprávne vzťahy medzi zamestnancami, vykonávajúcimi prácu na území SR
a zahraničným zamestnávateľom, ako aj medzi cudzincami a osobami bez štátnej príslušnosti,

pracujúcimi na území SR a zamestnávateľmi so sídlom na území SR sa spravujú Zákonníkom
práce, ak právne predpisy o medzinárodnom práve súkromnom a Obchodný zákonník, ktorý
upravuje právne postavenie fyzických a právnických zahraničných osôb, neustanovujú inak.
V súlade so Smernicou Rady č. 96/71 EC o vysielaní zamestnancov v rámci poskytovania
služieb sa upravujú pracovnoprávne vzťahy zamestnancov, ktorí sú vyslaní k inému
zamestnávateľovi na územie členských štátov Európskej únie.
Zabezpečenie slobody pohybu zamestnancov, ako ju definuje čl. 48 Zmluvy o Európskej únii,
znamená odstránenie každej diskriminácie medzi zamestnancami z dôvodu štátnej
príslušnosti, pokiaľ ide o zamestnávanie, odmeňovanie a ďalšie pracovné podmienky
a podmienky zamestnania. Táto sloboda pohybu, ktorá sa v rámci Európskej únie stala
všeobecným právom každého občana, bez ohľadu na to, či ide o zamestnanca alebo
samostatne zárobkovo činnú osobu, alebo študenta sa naplní až vstupom do Európskej únie.
V zmysle citovanej smernice pracovnoprávne vzťahy zamestnancov, ktorých zamestnávatelia
vysielajú na výkon prác k inému zamestnávateľovi z územia členského štátu Európskej únie
na územie Slovenskej republiky, sa spravujú Zákonníkom práce, osobitnými predpismi alebo
príslušnou kolektívnou zmluvou, ktoré upravujú dĺžku pracovného času a odpočinok, dĺžku
dovolenky, minimálnu mzdu, minimálne mzdové nároky a mzdové zvýhodnenie za prácu
nadčas, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, pracovné podmienky žien, mladistvých
a zamestnancov starajúcich sa o dieťa mladšie ako tri roky, rovnaké zaobchádzanie s mužmi
a so ženami a zákaz diskriminácie. Toto sa nepoužije, ak sú pracovné nároky zamestnanca
vyplývajúce z právnych predpisov SR výhodnejšie. Výhodnosť sa posudzuje u každého
pracovnoprávneho nároku samostatne.
Cudzinci majú v pracovnom pomere v zásade rovnaké postavenie. So zreteľom na úpravu
ďalších ustanovení sa v § 6 odkazuje na úpravu v zákone o zamestnanosti, ktorý pre
zamestnávanie cudzincov alebo osôb bez štátnej príslušnosti vyžaduje povolenie na pobyt a
povolenie na zamestnanie, ak nejde o výslovne určený okruh týchto osôb, u ktorých sa
povolenie na zamestnanie nevyžaduje.
Spôsobilosť fyzickej osoby, hlavne spôsobilosť vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva
a brať na seba povinnosti vzniká narodením. Bez akéhokoľvek obmedzenia ju má aj plod v
tele matky, ak sa dieťa narodí živé. Za predpokladu, že sa dieťa vôbec nenarodí, ak nedôjde k
pôrodu, posudzuje sa takáto skutočnosť tak, akoby práva a povinnosti nikdy nenadobudlo.
Spôsobilosť fyzickej osoby ako zamestnávateľa vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva
a brať na seba povinnosti v pracovnoprávnych vzťahoch vzniká dovŕšením 18. roku veku. Do
tejto doby za takúto fyzickú osobu bude robiť právne úkony zákonný zástupca. Kto je
zákonným zástupcom maloletého určuje Zákon o rodine.
3.2.3 Právne úkony
Pre niektoré ustanovenia prvej časti Zákonníka práce platí subsidiárna pôsobnosť
Občianskeho zákonníka.
Právne úkony orgánov zamestnávateľa, ako aj poverených zamestnancov zaväzujú
zamestnávateľa, ktorý na základe týchto úkonov nadobúda práva a povinnosti.
Zamestnávateľa tieto právne úkony nezaväzujú len vtedy, ak preukáže, že zamestnanec vedel
alebo musel vedieť, že orgán alebo poverený zamestnanec svoje oprávnenie prekročil, konal
bez oprávnenia či poverenia.

Spôsobilosť mať v pracovnoprávnych vzťahoch práva a povinnosti a spôsobilosť vlastnými
právnymi úkonmi nadobúdať tieto práva a brať na seba tieto povinnosti vzniká dňom, keď
fyzická osoba dovŕši 15 rokov veku a ukončí povinnú školskú dochádzku. Na rozdiel od iných
právnych odvetví špecifikom pracovnoprávnej subjektivity fyzickej osoby, ktorá je v právnej
pozícii zamestnanca, je to, že spôsobilosť na práva vzniká súčasne so spôsobilosťou na právne
úkony.
V prípade uzatvorenia dohody o hmotnej zodpovednosti, vzhľadom na závažnosť prípadného
založenia zodpovednosti za schodok, rieši sa spôsobilosť na právne úkony zamestnanca tak,
že táto spôsobilosť sa priznáva až dovŕšením 18. roku veku.
V súlade so Smernicou Rady č. 94/33/EHS o pracovnej ochrane mladistvých a Dohovorom
MOP č. 138 o minimálnom veku sa ustanovujú výnimky zo zákazu výkonu detskej práce, ak
fyzická osoba nedovŕšila 15 rokov veku a ide o výkon ľahkých prác v súvislosti s výkonom
kultúrnych, umeleckých, športových a reklamných činností vrátane modelingu.
Tieto práce sa budú vykonávať na základe povolenia príslušného inšpektorátu práce po
dohode s orgánom na ochranu zdravia, ktorý je príslušný podľa zákona NR SR č. 272/1994 Z.
z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov. V povolení sa určí počet hodín a
podmienky, za ktorých sa ľahké práce môžu vykonávať.
Podľa smernice ľahkou prácou sa rozumie každá práca, ktorá vzhľadom na vlastný charakter
úloh, ktoré zahŕňa a osobitné podmienky, za ktorých je vykonávaná, nie je škodlivá a nie je
taká, aby ohrozovala dochádzku detí do školy.
3.2.4 Zákaz diskriminácie
V oblasti pracovného práva právo na rovnaké zaobchádzanie neznamená len rovnaké
zaobchádzanie v prístupe k zamestnaniu, ale aj rovnaké zaobchádzanie pri výkone
zamestnania vrátane profesionálneho postupu a pracovných podmienok. Na druhej strane však
zásada rovnakého zaobchádzania neznamená rovnako zaobchádzať s nerovným, ale naopak,
podstatne rovnako zaobchádzať s rovným a nerovnako zaobchádzať s nerovným.
V súlade s č. 12 Ústavy Slovenskej republiky sa zakotvuje zákaz diskriminácie zamestnancov.
Tieto ustanovenia ohľadom diskriminácie vychádzajú nielen z Ústavy SR, ale aj zo Smernice
Rady č. 76/207/EHS o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania pre mužov a ženy,
pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní a o pracovné
podmienky a Smernice Rady č. 97/80/ES o dôkazovom bremene v prípade diskriminácie na
základe pohlavia. Nový Zákonník práce teda neobsahuje ustanovenia, ktoré by naznačovali
priamu diskrimináciu z dôvodu pohlavia, najmä s odvolaním sa na manželský alebo rodinný
stav. Vylučuje sa diskriminácia, pokiaľ ide o pracovné podmienky a odmeňovanie.
Zaradením zákazu diskriminácie do normatívneho textu sa deklaruje všeobecná platnosť
tohto zákazu na celé pracovné právo. Taktiež sa zvýrazňuje princíp rovnakého zaobchádzania
ustanovením zákazu aj nepriamej diskriminácie. Zákonník práce nepriamu diskrimináciu na
účely rovnakého zaobchádzania definuje ako navonok neutrálny pokyn, rozhodnutie alebo
prax znevýhodňujúce podstatne väčšiu skupinu fyzických osôb, ak tento pokyn, rozhodnutie
alebo prax nie sú vhodné a nevyhnutné a nemôžu sa ospravedlniť objektívnymi
skutočnosťami. Zákonník práce ustanovuje, že výkon práv a povinností vyplývajúcich z
pracovnoprávnych vzťahov musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva
a povinnosti zneužívať na škodu druhého účastníka pracovnoprávneho vzťahu alebo
spoluzamestnancov. Ochrana dôstojnosti mužov a žien v práci bezprostredne súvisí so

zásadou rovnakého zaobchádzania mužov a žien a s princípom zákazu diskriminácie. Právo
na dôstojnosť pri práci sa pokladá za nové základné právo Európskej únie. Do obsahového
rámca uvedeného práva patrí aj problém sexuálneho obťažovania. Správanie sexuálnej
povahy alebo iné správanie založené na pohlaví, ktoré ovplyvňuje dôstojnosť mužov a žien
v práci, je právne kvalifikované ako správanie sa, ktoré je v rozpore so zákonom. Môže byť
fyzické, slovné alebo neverbálne. Základnou charakteristikou sexuálneho obťažovania je, že
obťažovaná osoba si ho neželá. Preto Zákonník práce ustanovuje, že sa nesmie znižovať
dôstojnosť zamestnancov na pracovisku.
Spory o nároky z pracovnoprávnych vzťahov budú naďalej prejednávať a rozhodovať súdy
podľa Občianskeho súdneho poriadku.
3.3 Vznik pracovného pomeru
3.3.1 Predzmluvné vzťahy
Zákonník práce ustanovuje nový právny inštitút predzmluvných vzťahov, v rámci ktorých
zamestnávateľ bude povinný plniť určité povinnosti ešte pred uzatvorením pracovnej zmluvy
voči fyzickým osobám. Ak sa na výkon práce vyžaduje zdravotná spôsobilosť alebo
psychická spôsobilosť, napr. podľa vyhl. Úradu jadrového dozoru č. 187/1999 Z. z. o
odbornej spôsobilosti zamestnancov jadrových zariadení, zákona NR SR č. 98/1995 Z. z. o
Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov ustanovuje sa, že zamestnávateľ môže
uzatvoriť pracovnú zmluvu len s fyzickou osobou zdravotne a psychicky spôsobilou na takúto
prácu. Predchádzajúce lekárske vyšetrenie pred vznikom pracovného pomeru je
zamestnávateľ povinný zabezpečiť aj v prípade, že uchádzačom o zamestnanie je mladistvý.
V rámci predzmluvných vzťahov na ochranu fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o zamestnanie,
sa ukladajú zamestnávateľovi viaceré povinnosti. Zamestnávateľ nebude môcť pri prijímacom
pohovore vyžadovať od fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o zamestnanie, informácie, ktoré
priamo nesúvisia s prácou, ktorú má vykonávať. Informácie, ktoré zamestnávateľ nesmie
vyžadovať sú taxatívne uvedené v Zákonníku práce. Zamestnávateľ pri prijímaní fyzickej
osoby do zamestnania nesmie porušiť zásadu rovnakého zaobchádzania, pokiaľ ide o prístup k
zamestnaniu. Ak by zamestnávateľ takéto informácie žiadal, prípadne porušil zásadu
rovnakého zaobchádzania, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, fyzická osoba má právo na
primeranú peňažnú náhradu.
V rámci predzmluvných vzťahov aj pre fyzickú osobu vyplývajú určité povinnosti, a to najmä
informovať zamestnávateľa o skutočnostiach, ktoré bránia výkonu práce alebo by mohli
zamestnávateľovi spôsobiť ujmu a informovať zamestnávateľa o dĺžke pracovného času u
iného zamestnávateľa ak ide o mladistvého.
3.3.2 Pracovná zmluva
Založenie pracovného pomeru je spojené s právnym úkonom pracovnej zmluvy. Pracovná
zmluva, ako najdôležitejší právny základ pre vznik pracovného pomeru, svojím obsahom dáva
pracovnému pomeru konkrétnu náplň. Pracovný pomer sa zakladá písomnou pracovnou
zmluvou. V pracovnej zmluve môžu účastníci pracovného pomeru realizovať vzájomné práva

a povinnosti, ktoré v priebehu pracovného pomeru vznikajú. Jedno písomné vyhotovenie
pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi.
Ak osobitný predpis ustanovuje voľbu, alebo vymenovanie ako predpoklad vykonávania
funkcie štatutárneho orgánu, alebo vnútorný predpis zamestnávateľa ustanovuje voľbu, alebo
vymenovania ako požiadavku vykonávania funkcie vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej
pôsobnosti štatutárneho orgánu, pracovný pomer s týmto zamestnancom sa zakladá písomnou
pracovnou zmluvou až po jeho zvolení alebo vymenovaní.
V súlade so Smernicou Rady č. 91/533/EHS o povinnosti zamestnávateľa informovať
zamestnanca o podmienkach platných pre jeho pracovnú zmluvu alebo pracovný pomer,
obsah podstatných zložiek pracovnej zmluvy je nasledovný:
-

druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma a jeho stručná charakteristika,

-

miesto výkonu práce (obec alebo organizačná časť, alebo inak určené miesto),

-

deň nástupu do práce

-

mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve.

V súlade s touto smernicou sa pre zamestnávateľa ukladá povinnosť uviesť v pracovnej
zmluve aj ďalšie pracovné podmienky, napríklad výmeru dovolenky, dĺžku pracovného času a
podobne. Ak tieto podmienky sú dohodnuté v kolektívnej zmluve, potom stačí uviesť iba
odkaz na ustanovenia kolektívnej zmluvy, inak stačí uviesť odkaz na príslušné ustanovenia
Zákonníka práce.
Zákonník práce neobsahuje presnú definíciu druhu práce. Pre pracovný pomer je
charakteristické, že práce, ktoré má zamestnanec v rámci pracovného pomeru vykonávať, sú v
pracovnej zmluve vymedzené druhovo, pričom jednotlivé pracovné úkony sa realizujú
opakovane podľa pokynov zamestnávateľa. Zamestnávateľ môže v pracovnej zmluve druh
práce so zamestnancom dohodnúť aj alternatívne alebo kumulatívne. Opis druhu práce v
pracovnej zmluve je z hľadiska právneho postavenia zmluvných strán v priebehu trvania
pracovného pomeru mimoriadne dôležitý, pretože bezprostredne podmieňuje šírku
dispozičnej právomoci zamestnávateľa. Druh práce dohodnutý v pracovnej zmluve nemožno
všeobecne definovať a rovnako uplatňovať u všetkých zamestnávateľov. Každý druh práce
má iný charakter náročnosti a zodpovednosti najmä vo vzťahu k charakteristike platových
tried uvedených v mzdových predpisoch.
Zákonník práce bližšie neurčuje ako má byť miesto výkonu práce v pracovnej zmluve
dohodnuté. Iba demonštratívnym výpočtom ustanovuje, aby týmto miestom bola obec,
organizačná jednotka, alebo inak určené miesto. Najčastejšie sa ako miesto výkonu práce
dohodne sídlo zamestnávateľa. Správne dohodnutie miesta výkonu práce je dôležité najmä v
tom prípade, keď zamestnávateľ uskutočňuje svoju činnosť na niekoľkých miestach, v
rozlične rozmiestnených detašovaných pracoviskách. Hlavným hľadiskom, ktoré by sa pri
dohodnutí miesta výkonu práce malo uplatniť, je potreba zamestnávateľa vykonávať určité
činnosti v dohodnutých miestach tak, aby sa zabezpečila bezporuchová prevádzka a záujem
zamestnanca v týchto miestach pracovať. Zákonník práce pri týchto podstatných
náležitostiach pracovnej zmluvy ponecháva účastníkom pracovného pomeru možnosť, aby si
zmluvne dohodli taký druh a miesto výkonu práce, ktoré by zodpovedali ich potrebám,
pričom však musia byť dodržané všeobecné ustanovenia o prejave vôle, ktorý má byť
vzhľadom na definíciu právneho úkonu predovšetkým slobodný, vážny, určitý a
zrozumiteľný.
Ak je miesto výkonu práce v cudzine, dohodne sa v pracovnej zmluve aj doba výkonu práce v
cudzine, mena, v ktorej sa bude vyplácať mzda, prípadne jej časť, ďalšie plnenia spojené s

výkonom práce v cudzine v peniazoch alebo naturáliách, prípadne aj podmienky pre návrat
zamestnanca z cudziny.
Deň nástupu do práce je podstatnou náležitosťou pracovnej zmluvy. Pracovný pomer vzniká
dňom, ktorý bol dohodnutý ako deň nástupu do práce. Deň nástupu do práce nemožno určiť
na deň, ktorý predchádza ukončeniu povinnej školskej dochádzky. Deň nástupu do práce sa v
pracovných zmluvách dohodne konkrétnym uvedením kalendárneho dňa. Nie je však
vylúčené dohodnúť deň nástupu do práce iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti o
tom, čo chceli účastníci pracovného pomeru dohodnúť. Ďalšou podstatnou náležitosťou
pracovnej zmluvy je dohodnutie mzdových podmienok, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej
zmluve.
Požiadavka písomného oznámenia o prijatí do zamestnania vychádza zo Smernice Rady č.
91/533/EHS. S cieľom poskytnúť zamestnancom lepšiu ochranu pred možným porušením ich
práv, zabezpečiť ich lepšiu informovanosť o právach z pracovného pomeru a väčšiu
transparentnosť trhu práce je v súlade s citovanou smernicou zamestnávateľ povinný
poskytnúť zamestnancovi informácie o:
- mieste výkonu práce v prípadoch, kde nie je žiadne stále pracovisko, alebo tam, kde do
úvahy prichádza bydlisko zamestnávateľa,
- názve, zaradení, povahe alebo kategórii práce, na ktorú bol zamestnanec prijatý do
zamestnania alebo krátku špecifikáciu alebo stručný popis práce,
- dátume, začiatku a skončení pracovnej zmluvy alebo pracovného pomeru, prípadnej
pracovnej zmluve na určitú dobu.
Jedná sa o informácie, ktoré sú konštruované ako povinnosť zamestnávateľa poskytnúť
zamestnancovi písomné oznámenie o prijatí do zamestnania, ktoré obsahuje podmienky
taxatívne ustanovené, ak zamestnávateľ tieto náležitosti neuvedie v pracovnej zmluve. Okrem
podstatných náležitostí, ako sú napr. druh a miesto výkonu práce, sú to napr. dĺžka dovolenky,
dĺžka výpovednej doby, dĺžka denného, resp. týždenného pracovného času a podobne. Ak je
miesto výkonu práce v cudzine, zamestnávateľ je povinný vydať písomné oznámenie o prijatí
do zamestnania pred odchodom do cudziny. Písomné oznámenie o prijatí zamestnanca do
zamestnania je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi najneskôr do jedného mesiaca
odo dňa vzniku pracovného pomeru. Ak sa má pracovný pomer skončiť pred uplynutím
jedného mesiaca od nástupu do zamestnania, musí zamestnávateľ zamestnancovi vydať
písomné oznámenie o prijatí do zamestnania najneskôr do skončenia pracovného pomeru.
Táto povinnosť zamestnávateľa platí aj pri zmene pracovnej zmluvy.
3.3.3 Skúšobná doba
Skúšobná doba je osobitný časový úsek, ktorý by mal slúžiť k lepšiemu vzájomnému
spoznaniu zamestnanca a zamestnávateľa pri praktickom vykonávaní práce. Účastníci
pracovného pomeru si môžu počas tejto doby overiť v praxi, či podmienky výkonu práce
zodpovedajú ich predstavám. Skúšobná doba sa musí dohodnúť písomne, inak je jej
dohodnutie neplatné a musí tvoriť súčasť písomnej pracovnej zmluvy. Skúšobná doba je
naďalej najviac tri mesiace. Zmluvné strany si však môžu vzájomne dohodnúť aj kratšiu
skúšobnú dobu, avšak dohodnutá skúšobná doba sa už nemôže dodatočne predlžovať. Ak je
skúšobná doba dohodnutá na dlhší čas ako tri mesiace, považuje sa za neplatne dohodnutú len
lehota presahujúca tri mesiace. Skúšobná doba sa predlžuje o čas prekážok v práci na strane
zamestnanca.

Oproti doterajšiemu právnemu stavu sa doba prekážok v práci, pre ktoré zamestnanec nemôže
v priebehu skúšobnej lehoty vykonávať prácu, nezapočítava do skúšobnej lehoty, čím sa
skúšobná lehota zo zákona predlžuje. Musí však ísť o prekážky v práci iba na strane
zamestnanca a nie na strane zamestnávateľa. Nezáleží na tom, či ide o jednu prekážku v práci
alebo o viac samostatných prekážok. Prekážky v práci nemusia byť toho istého druhu.
3.3.4 Vznik pracovného pomeru
Okamih vzniku pracovného pomeru nemusí byť totožný s dňom uzatvorenia pracovnej
zmluvy, pretože pracovná zmluva je iba právnym základom pre vznik pracovného pomeru.
Pre pracovný pomer je typické, že môže vzniknúť len so súhlasom zamestnanca a
zamestnávateľa. V pracovnom práve platí zásada zmluvnej voľnosti. Nikto nemôže
zamestnanca a zamestnávateľa nútiť, aby uzatvorili pracovný pomer. Zamestnanec je povinný
vykonávať prácu osobne. Pri výkone práce nemôže byť zastúpený. Pri výkone práce
zamestnávateľ vždy zamestnanca riadi svojimi pokynmi v rámci právnych predpisov a druhu
práce dohodnutého v pracovnej zmluve. Zamestnávateľ utvára podmienky, za ktorých sa
práca vykonáva. Zamestnanec má právo ovplyvňovať činnosť zamestnávateľa
prostredníctvom zástupcov zamestnancov.
Obsahom pracovného pomeru je výkon práce za odmenu. Zamestnávateľ je povinný
prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mu za vykonanú prácu mzdu,
vytvárať podmienky na plnenie pracovných úloh a dodržiavať ostatné pracovné podmienky
ustanovené pracovnými predpismi, kolektívnou a pracovnou zmluvou. Zamestnanec je
povinný vykonávať prácu osobne podľa pracovnej zmluvy, v určenom pracovnom čase
a dodržiavať pracovnú disciplínu.
Pracovný pomer je zložitý právny vzťah, z ktorého obom účastníkom vyplývajú rozsiahle
práva a povinnosti. Spravidla určitému právu jedného účastníka pracovného pomeru
zodpovedá povinnosť druhého účastníka. V tomto obsahovom vymedzení pracovného pomeru
majú osobitný význam tie práva a povinnosti, ktorých plnením je dosahovaný cieľ sledovaný
dohodnutím pracovnej zmluvy.
Pri nástupe do zamestnania je zamestnávateľ povinný oboznámiť zamestnanca s vnútornými
predpismi a s právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na ním vykonávanú prácu. Zamestnanec je
povinný pokyn zamestnávateľa splniť len v prípade, ak je vydaný v súlade s právnymi
predpismi. Zamestnanec nie je povinný realizovať pokyny alebo vykonať prácu, ak je v
rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo dobrými mravmi alebo
bezprostredne a vážne ohrozujú život alebo zdravie zamestnanca alebo iných osôb. Ak ich
zamestnanec odmietne vykonávať, zamestnávateľ takéto konanie nemôže kvalifikovať ako
porušenie pracovnej disciplíny.
3.3.5 Druhy pracovných pomerov
Pracovné pomery sa delia:
-

z hľadiska dĺžky trvania pracovného pomeru na dobu určitú a na dobu neurčitú,

-

súbežné pracovné pomery (ak zamestnanec dojedná súčasne viac pracovných pomerov
popri sebe,

-

pracovné pomery domáckych zamestnancov.

Pracovný pomer je dohodnutý na neurčitý čas, ak nebola v pracovnej zmluve vyslovene
určená doba jeho trvania, alebo ak v pracovnej zmluve alebo pri jej zmene neboli splnené
zákonné podmienky na uzatvorenie pracovného pomeru na určitú dobu. Pracovný pomer je
uzatvorený na neurčitý čas aj vtedy, ak pracovný pomer na určitú dobu nebol dohodnutý
písomne.
Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť, predĺžiť alebo opätovne dohodnúť
najdlhšie na tri roky. Predĺžiť alebo opätovne dohodnúť pracovný pomer na určitú dobu nad
tri roky možno len z taxatívne uvedených dôvodov:
a) zastupovania zamestnancov,
b) vykonávania prác, pri ktorých je potrebné podstatne zvýšiť počet zamestnancov na
prechodný čas nepresahujúci osem mesiacov v kalendárnom roku.
Táto prechodná potreba spočíva spravidla v prácach sezónneho charakteru, ktorých výkon je
svojou povahou časovo obmedzený na určité dočasne trvajúce prírodné podmienky a na
striedanie ročných období, napríklad práce v lesníctve, v poľnohospodárstve, cestovný ruch,
niektoré stavebné práce, práce v potravinárstve, v poštových službách (vianočné sviatky,
sviatky Veľkej noci), práce kuriča a podobne
Dôvody sa vždy uvedú v pracovnej zmluve. Keďže dôvody umožňujúce opätovné uzatvorenie
pracovného pomeru na určitú dobu alebo jeho predĺženie sú určené taxatívne, nemôžu sa
rozširovať v kolektívnej zmluve ani v pracovnom poriadku.
c) splnenia úlohy vymedzenej výsledkom,
d) dohodnutého v kolektívnej zmluve.
Predĺžením pracovného pomeru sa rozumie pokračovanie v tom istom pracovnom pomere, nie
uzavretie nového pracovného pomeru. V praxi to znamená, že sa dohodou oboch účastníkov
mení doba trvania pracovného pomeru v pracovnej zmluve. Pri tomto predĺžení pracovného
pomeru sa už nemôže dohodnúť nová skúšobná doba.
Pracovný pomer na určitú dobu nad tri roky možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť aj bez
dôvodu, a to:
a) s vedúcim zamestnancom, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu
a s vedúcim zamestnancom, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohoto vedúceho
zamestnanca,
b) s tvorivým zamestnancom vedy, výskumu a vývoja,
c) so zamestnancom na výkon činnosti, pre ktorú je predpísané vzdelanie umeleckého
smeru,
d) so zamestnancom, ktorý vykonáva opatrovateľskú službu podľa osobitného predpisu
e) so zamestnancom, ktorý je poberateľom starobného dôchodku, invalidného dôchodku,
výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku,
f) so zamestnancom u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva najviac dvadsať zamestnancov,
g) so zamestnancom, o ktorom to ustanovuje zákon, alebo medzinárodná zmluva,
h) s vysokoškolským učiteľom.

Doba od skončenia predchádzajúceho pracovného pomeru a uzatvorenia nového pracovného
pomeru môže byť rôzna (napr. 1 deň, 1 mesiac, 11 mesiacov), avšak nový pracovný pomer
musí vzniknúť pred uplynutím 6 mesiacov po skončení predchádzajúceho pracovného pomeru
na určitú dobu medzi tými istými účastníkmi.
V súlade so Smernicou Rady EHS sa ustanovuje pre zamestnávateľa povinnosť vhodným
spôsobom informovať zamestnancov v pracovnom pomere na určitú dobu a zástupcov
zamestnancov na mieste, ktoré je zamestnancovi prístupné u zamestnávateľa, o pracovných
miestach na neurčitý čas, ktoré sa u neho uvoľnili.
V súlade s právnou úpravou Európskej únie sa zjednotila právna úprava pracovného pomeru
na kratší pracovný čas s pracovným pomerom na plný úväzok. Kratší pracovný čas nemusí
byť rozvrhnutý na všetky pracovné dni. Zamestnancovi patrí mzda zodpovedajúca
dohodnutému kratšiemu pracovnému času. V súlade so zásadou rovnosti sa zabezpečuje plná
právna ochrana zamestnancov pred skončením pracovného pomeru bez ohľadu na dĺžku
úväzku.
Pracovný pomer na kratší pracovný čas, v ktorom je rozsah pracovného času menej ako 20
hodín týždenne, môže zamestnávateľ alebo zamestnanec skončiť výpoveďou z akéhokoľvek
dôvodu, alebo bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba je 15 dní a začína plynúť dňom,
v ktorom sa doručila výpoveď.
Zákonník práce neobmedzuje zamestnanca, pokiaľ ide o počet súbežných pracovných
pomerov. Obmedzuje ho však ustanovením uvedeným v § 85 Zákonníka práce, podľa ktorého
pracovný čas zamestnanca vrátane práce nadčas je najviac 48 hodín týždenne. Špeciálne
obmedzenie výkonu prác v súbežnom pracovnom pomere zakotvuje ešte ustanovenie o
výkone inej zárobkovej činnosti.
Ustanovuje sa, že práva a povinnosti zo všetkých dohodnutých pracovných pomerov sa
posudzujú samostatne. Príslušné ustanovenie má veľký význam hlavne pri posudzovaní
pracovnoprávnych nárokov zamestnancov.
V súlade s Dohovorom MOP č. 177 sa vymedzuje, koho je možné považovať za domáckeho
zamestnanca. Domácky zamestnanec je fyzická osoba, ktorá vo svojom dome alebo na iných
miestach, ako sú miesta výkonu práce zamestnávateľa, podľa podmienok dohodnutých v
pracovnej zmluve a v pracovnom čase, ktorý si sám rozvrhuje, vykonáva prácu za odmenu,
ktorej výsledkom je výrobok alebo služba, bez ohľadu na to, kto zabezpečuje zariadenie,
materiál a iné prostriedky na použitie. Nevzťahujú sa na neho ustanovenia o rozvrhnutí
určeného týždenného pracovného času a o prestojoch. Pri dôležitých osobných prekážkach
v práci mu nepatrí od zamestnávateľa náhrada mzdy s výnimkou úmrtia rodinného
príslušníka, nepatrí mu mzda za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, za
nočnú prácu a za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí.
Zákonník práce upravuje povinnosť zamestnávateľa, pre ktorého sa žiak učilišťa pripravoval
na povolanie, uzatvoriť s ním pracovnú zmluvu tak, aby dohodnutý druh práce zodpovedal
kvalifikácii získanej v učebnom alebo v študijnom odbore. Zamestnávateľ však nemôže s ním
dohodnúť skúšobnú dobu. Zamestnávateľ môže so žiakom učilišťa uzavrieť stabilizačnú
dohodu, že po vykonaní záverečnej skúšky alebo maturitnej skúšky, alebo po skončení štúdia
(prípravy), zotrvá u zamestnávateľa v pracovnom pomere po určitý čas, najviac tri roky. Táto
dohoda musí mať písomnú formu, inak je neplatná.
Pri nedodržaní stabilizačného záväzku zamestnanca zotrvať po uplynutí štúdia u
zamestnávateľa, pre ktorého sa ako žiak pripravoval na povolanie, sa úhradová povinnosť s
výnimkami viaže na zamestnávateľa, ktorý prijme takéhoto zamestnanca do pracovného
pomeru. Zamestnávateľ bude povinný uhradiť predchádzajúcemu zamestnávateľovi pomernú

časť primeraných nákladov na jeho výchovu, pokiaľ sa však nedohodnú inak. Osobou
povinnou však nikdy nemôže byť zamestnanec, a to ani vtedy, ak by zamestnanec v dobe
trvania stabilizačného záväzku a úhradovej povinnosti začal sám podnikať.
3.4 Zmeny pracovných podmienok
Pracovné podmienky dohodnuté v pracovnej zmluve medzi účastníkmi pracovného pomeru sú
pre nich záväzné po celý čas trvania pracovného pomeru. Pracovný pomer je založený na
zásade zmluvnosti. Len ak sa zamestnanec a zamestnávateľ dohodnú na ich zmene, je možné
zmeniť tieto dohodnuté podmienky, okrem prípadov taxatívne určených Zákonníkom práce.
K zmene dohodnutého obsahu pracovnej zmluvy môže teda zásadne dôjsť len vtedy, ak so
zmenou súhlasia účastníci pracovného pomeru. Súhlas obidvoch účastníkov pracovného
pomeru je potrebný nielen k zmene podstatných náležitosti pracovnej zmluvy, ale aj k zmene
všetkých ostatných náležitostí, ktoré sa dohodli v pracovnej zmluve. Dohoda o zmene
pracovnej zmluvy sa musí urobiť písomne. Nedostatok písomnej formy dohody o zmene
dohodnutých pracovných podmienok nerobí túto dohodu neplatnou.
Zamestnanec sa nemôže dovolávať neplatnosti dohody o zmene dohodnutých pracovných
podmienok len z dôvodu, že zamestnávateľ s ním neuzatvoril túto dohodu písomnou formou.
3.4.1 Preradenie
Výnimkou zo zásady zmluvnosti sú prípady preradenia, kedy je zamestnávateľovi uložená
povinnosť, ak nastane niektorá zo skutočností, preradiť zamestnanca na iný druh práce, než
bol dohodnutý v pracovnej zmluve. Vykonávať prácu iného druhu než bola dohodnutá v
pracovnej zmluve je zamestnanec povinný len výnimočne.
Dôvody preradenia na iný druh práce, sú natoľko právne významné z hľadiska ochrany
zamestnanca, že uvedenú ochranu zamestnanca je nevyhnutné realizovať aj proti jeho vôli,
avšak len v rámci pracovnej zmluvy. Ak by preradenie nebolo možné vykonať v rámci
pracovnej zmluvy, bola by na preradenie potrebná dohoda oboch účastníkov. Ak by
zamestnávateľ nesplnil povinnosť preradiť zamestnanca na inú prácu, zamestnanec by nebol
povinný vykonávať ďalej doterajšiu prácu, aj keď by išlo o prácu, ktorá zodpovedá druhu
práce dohodnutému v pracovnej zmluve. Odmietnutie zamestnanca vykonávať doterajšiu
prácu by nebolo možné považovať za porušenie pracovnej disciplíny. Týmto ustanovením sa
súčasne chráni aj záujem zamestnávateľa, aby zamestnanec nevykonával práce, ktorých
výkon by bol v rozpore s právnymi a ostatnými predpismi na zabezpečenie bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci, napr. § 4 ods. 1 zákona č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku
baníkov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí
v znení neskorších predpisov. Dôvody preradenia sú taxatívne a nemožno ich rozširovať v
pracovnej alebo v kolektívnej zmluve. Úprava je v súlade s čl. 18 Ústavy Slovenskej
republiky a s Dohovorom MOP č. 29 o nútenej alebo povinnej práci.
Zákonník práce ustanovuje prípad, kedy zamestnávateľ môže preradiť zamestnanca aj bez
jeho súhlasu na čas nevyhnutnej potreby na inú prácu, ako bola dohodnutá, ak je to potrebné
na odvrátenie mimoriadnej udalosti alebo na zmiernenie jej bezprostredných následkov.
Práca, na ktorú zamestnávateľ preraďuje zamestnanca, musí byť vhodná, to znamená že musí
zodpovedať zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu. Zamestnávateľ je pritom povinný

prihliadnuť aj na to, aby táto práca bola pre zamestnanca vhodná, vzhľadom na jeho
schopnosti a kvalifikáciu. K povinnosti zamestnávateľa pri preradení zamestnanca na inú
prácu patrí aj povinnosť prerokovať so zamestnancom dôvod preradenia na inú prácu a dobu
jeho preradenia. Ak preradením zamestnanca dochádza k zmene pracovnej zmluvy,
zamestnávateľ je mu povinný vydať písomné oznámenie o dôvode preradenia na inú prácu a o
jeho trvaní, okrem prípadu, kedy možno zamestnanca preradiť aj bez jeho súhlasu na čas
nevyhnutnej potreby na inú prácu ako bola dohodnutá, ak je to potrebné na odvrátenie
mimoriadnej udalosti, alebo na zmiernenie jej bezprostredných následkov.
Zamestnávateľovi sa ukladá povinnosť zabezpečiť pred uzatvorením dohody o zmene
pracovných podmienok a pred preradením zamestnanca na prácu iného druhu, než bol
dohodnutý v pracovnej zmluve, vyšetrenie jeho zdravotného stavu, aby sa zamestnanec
zaradil na prácu, na ktorú je zdravotne spôsobilý.
3.4.2 Pracovná cesta
Možnosť zamestnávateľa vyslať zamestnanca na pracovnú cestu, ktorá je kvalifikovaná ako
plnenie pracovných úloh, je zásadne viazaná na súhlas zamestnanca. Aj pri tomto právnom
inštitúte sa prejavuje zásada zmluvnosti.
Súhlas zamestnanca sa nebude vyžadovať, ak jeho vyslanie na pracovnú cestu vyplýva priamo
z povahy dohodnutého druhu práce alebo miesta výkonu práce, alebo ak možnosť vyslania
na pracovnú cestu je dohodnutá v pracovnej zmluve. Maximálna dĺžka trvania pracovnej cesty
nie je určená, avšak z ustanovenia vyplýva, že zamestnávateľ môže vyslať zamestnanca na
pracovnú cestu, mimo obvodu obce pravidelného pracoviska alebo bydliska, na nevyhnutne
potrebné obdobie.
Zákonník práce neobsahuje definíciu, čo je to pracovná cesta. Pracovnou cestou sa na účely
zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov rozumie doba
od nástupu zamestnanca na cestu na výkon práce do iného miesta, než je jeho pravidelné
pracovisko, vrátane výkonu práce v tomto mieste, do ukončenia tejto cesty. Zákon o
cestovných náhradách vymedzuje pracovnú cestu z časového a miestneho hľadiska. Z
časového hľadiska je pracovná cesta ohraničená časom nástupu zamestnanca na cestu a časom
ukončenia tejto cesty, a tiež dobou výkonu práce medzi časom nástupu a časom ukončenia. Z
miestneho hľadiska sa pracovnou cestou rozumie skutočnosť, že zamestnanec vykonáva prácu
na inom mieste, ako je jeho pravidelné pracovisko. Pravidelným pracoviskom na účely
poskytovania cestovných náhrad sa v prvom rade vždy rozumie miesto písomne dohodnuté
medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Ak také miesto nie je dohodnuté, za pravidelné
pracovisko zamestnanca sa až potom považuje miesto výkonu práce dohodnuté v pracovnej
zmluve podľa § 43 Zákonníka práce.
Zákonník práce ustanovuje postup pri dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inej
právnickej osobe alebo fyzickej osobe. Zamestnávateľ môže tak urobiť len na základe
písomnej dohody so zamestnancom. Dohoda o dočasnom pridelení musí obsahovať názov
zamestnávateľa, ku ktorému sa zamestnanec dočasne prideľuje, deň, kedy dočasné pridelenie
vznikne, druh a miesto výkonu práce a dobu, mzdu a obdobie, na ktorú sa dočasné pridelenie
dohodlo. Medzi zamestnancom a zamestnávateľom, ku ktorému je dočasne pridelený
(užívateľský zamestnávateľ), nevzniká pracovný pomer. Dočasne pridelený zamestnanec je
povinný riadiť sa pokynmi svojho dočasného zamestnávateľa. Vedúci zamestnanci
zamestnávateľa, ku ktorému je zamestnanec dočasne pridelený, ukladá zamestnancovi v mene
zamestnávateľa počas dočasného pridelenia pracovné úlohy, organizuje, riadi a kontroluje

jeho prácu, dáva mu na ten účel pokyny, utvára priaznivé pracovné podmienky týkajúce sa
najmä pracovného času a zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, rovnako ako
ostatným zamestnancom.
Vedúci zamestnanci užívateľského zamestnávateľa nemôžu voči nemu robiť právne úkony v
mene zamestnávateľa, ktorý zamestnanca dočasne pridelil. Mzdu zamestnanca po dobu
dočasného pridelenia, prípadne aj náhrady cestovných výdavkov poskytuje zamestnávateľ,
ktorý zamestnanca dočasne pridelil. Zamestnávatelia sa však môžu dohodnúť na refundácii
mzdy. Dočasné pridelenie je vždy časovo obmedzené. Končí sa uplynutím dohodnutej doby,
alebo dohodou ešte pred uplynutím dohodnutej doby, alebo uplynutím desiatich pracovných
dní odo dňa, keď sa prejav vôle účastníka skončiť dočasné pridelenie, druhému účastníkovi
oznámil. Skončením dočasného pridelenia sa pracovný pomer nekončí.
3.5 Skončenie pracovného pomeru
3.5.1 Spôsoby skončenia pracovného pomeru
Skončenie pracovného pomeru je viazané na existenciu zákonom ustanovených právnych
skutočností:
a) dohodou,
b) výpoveďou,
c) okamžitým skončením
d) skončením pracovného pomeru v skúšobnej dobe.
Pracovný pomer zaniká aj na základe právnej udalosti - smrťou zamestnanca.
Pracovný pomer cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti možno okrem uplynutia doby, na
ktoré bolo vydané povolenie na pobyt, skončiť aj na základe rozhodnutia príslušného štátneho
orgánu (trest vyhostenia z územia SR, vykonateľné rozhodnutie o odňatí povolenia na pobyt),
ak nedošlo k skončeniu pracovného pomeru už iným spôsobom. V tomto prípade sa pracovný
pomer skončí bez právneho úkonu zo strany zamestnávateľa a bez výpovednej doby.
Pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu sa skončí uplynutím dohodnutej doby.
3.5.2 Skončenie pracovného pomeru dohodou
Skončenie pracovného pomeru na základe dohody patrí medzi najjednoduchší a najčastejší
spôsob skončenia pracovného pomeru. Dohoda o skončení pracovného pomeru je uzatvorená,
len čo sa účastníci dohodli na jej obsahu. Účastníci pracovného pomeru sa musia dohodnúť
predovšetkým na dni skončenia pracovného pomeru, pretože pracovný pomer končí
dohodnutým dňom. Čas, v ktorom sa má pracovný pomer skončiť dohodou, nemusí byť
určený len kalendárnym dňom. Môže byť dohodnutý aj časom skončenia prác. Čas skončenia
pracovného pomeru musí byť určený tak, aby nevznikla pochybnosť o dohodnutom dni,
ktorým sa má pracovný pomer skončiť.
Dohoda o skončení pracovného pomeru má byť uzatvorená písomne, pričom jedno
vyhotovenie dohody vydá zamestnávateľ zamestnancovi. Nedodržanie písomnej formy sa

však nespája so sankciou neplatnosti. Aj dohoda o skončení pracovného pomeru uzatvorená
ústne, prípadne i na základe konkludentného konania, je platná.
Garantovanie práva zamestnanca na uvedenie dôvodov skončenia pracovného pomeru
dohodou, ak o to zamestnanec požiada, alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou na
základe organizačných zmien, je aj naďalej aktuálne nielen z hľadiska poskytnutia
odstupného, ale i z hľadiska možného krátenia doby poberania podpory v nezamestnanosti
podľa zákona o zamestnanosti. Na skončenie pracovného pomeru dohodou sa nevzťahujú
žiadne zákonné obmedzenia. Dohodou môže skončiť pracovný pomer aj v dobe, keď je
zamestnanec v tzv. ochrannej dobe.
3.5.3 Výpoveď daná zamestnávateľom
Na rozdiel od dohody o skončení pracovného pomeru, výpoveď je jednostranný adresovaný
právny úkon, ktorý nadobúda právne účinky doručením druhému účastníkovi. Výpoveďou
môže skončiť pracovný pomer nielen zamestnanec, ale aj zamestnávateľ. Zamestnávateľ
môže výpoveďou skončiť pracovný pomer len z dôvodov taxatívne uvedených v Zákonníku
práce:
a) ak sa zrušuje alebo premiestňuje zamestnávateľ alebo jeho časť,
b) ak sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie
zamestnávateľa, alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia
o znížení stavu zamestnancov, s cieľom zvýšiť efektívnosť práce, alebo o iných
organizačných zmenách,
c) ak zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav dlhodobo spôsobilosť
vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania
alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak dosiahol na pracovisku najvyššiu
prípustnú expozíciu určenú záväzným posudkom,
d) ak zamestnanec nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon
dohodnutej práce, ak prestal spĺňať požiadavky podľa § 42 ods.2 Zákonníka práce, ak
nespĺňa bez zavinenia zamestnávateľa požiadavky na riadny výkon práce určenej
vnútorným predpisom, ak neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho
v posledných šiestich mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov
a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil,
e) ak sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite
skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny. Pre
menej závažné porušenie porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi
výpoveď, ak bol posledných 6 mesiacov v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny
písomne upozornený na možnosť výpovede.
Iný výpovedný dôvod zamestnávateľ nemôže použiť. Platnosť výpovede nemožno viazať na
splnenie podmienky. Výpovedný dôvod, ktorý uplatňuje zamestnávateľ, treba uviesť tak, aby
bolo zrejmé, aký je skutočný dôvod výpovede. Nedostatočná identifikácia výpovedného
dôvodu môže ovplyvniť aj platnosť výpovede z dôvodu neurčitosti. Popis skutočného dôvodu
výpovede je dôležitý z toho dôvodu, že Zákonník práce tu obsahuje široko koncipované
výpovedné dôvody. V jednom ustanovení sa uvádza viac výpovedných dôvodov.

Dôvod výpovede sa nemôže dodatočne meniť. Platnosť výpovede podmieňuje Zákonník
práce jej písomnou formou. Podmienkou platnosti výpovede je aj jej doručenie. Riadne
doručenie výpovede má význam z hľadiska začiatku výpovednej doby, ktorá začína plynúť
vždy prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. Právne účinky
doručenia výpovede nastanú aj vtedy, ak ju zamestnanec odmietne prijať.
Výpoveď, ktorá bola doručená, možno odvolať len so súhlasom druhého účastníka
pracovného pomeru. Odvolanie výpovede i súhlas s jej odvolaním treba urobiť písomne.
Nedodržanie tejto písomnej formy nie je sankcionované neplatnosťou právneho úkonu.
Odvolanie výpovede a súhlas s jej odvolaním sú platné, aj keď neboli urobené písomne. Za
účelom zvýšenia právnej ochrany zamestnanca pred výpoveďou z dôvodu nadbytočnosti sa
ukladá zamestnávateľovi povinnosť nevytvoriť po skončení pracovného pomeru znova
zrušené pracovné miesto počas troch mesiacov a povinnosť zamestnávateľa každú výpoveď
vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov, a to pod sankciou neplatnosti.
Výpoveď zo strany zamestnávateľa je zamestnávateľ povinný vopred prerokovať so
zástupcami zamestnancov, inak je výpoveď neplatná.
Výpovedná doba je časový úsek, ktorý musí po daní výpovede uplynúť, aby došlo k
skončeniu pracovného pomeru. Výpovedná doba je rovnaká pre zamestnávateľa ako aj pre
zamestnanca a je najmenej dva mesiace. Iba pri výpovedi danej zamestnancovi, ktorý
odpracoval u zamestnávateľa najmenej 5 rokov, je výpovedná doba najmenej tri mesiace.
Výpovedná doba neplynie hneď po doručení výpovede, ale až prvým dňom kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa
príslušného kalendárneho mesiaca, ak nie je ustanovené inak.
Jednou zo základných podmienok platnosti výpovede, ktorou sa skončí pracovný pomer so
zamestnancom, je existencia niektorého z výpovedných dôvodov podľa Zákonníka práce.
Okrem všeobecných náležitostí vyžadovaných na platnosť každého právneho úkonu musia
byť splnené aj niektoré ďalšie zákonné požiadavky ustanovené špeciálne ako podmienka
platnosti výpovede dávaná zamestnávateľom a to, že výpoveď musí byť písomná a musí byť
doručená.
Okruh výpovedných dôvodov vo svojej podstate zostáva nezmenený, pretože v súlade s
Dohovorom MOP č. 158 o skončení pracovného pomeru výpoveď môže zamestnávateľ dať
len z prevádzkových dôvodov a z dôvodov, spočívajúcich v osobe a v správaní sa
zamestnanca. Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z niektorého taxatívne
uvedeného dôvodu. Výpovedné dôvody majú kogentnú povahu. Nemôžu sa rozširovať
v pracovnej zmluve ani v kolektívnej zmluve. Rovnako tak nemožno žiadny výpovedný
dôvod zmluvne meniť alebo vylúčiť.
Právna úprava výslovne spája platnosť výpovede s určitými právnymi úkonmi účastníkov
pracovného pomeru, ktoré musia výpovedi predchádzať. Aj naďalej sa ponuka vhodnej práce
zo strany zamestnávateľa považuje za hmotnoprávnu podmienku výpovede. Zároveň sa
ustanovuje, že zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď, ak nejde o výpoveď pre
neuspokojivé plnenie pracovných úloh, pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny
alebo z dôvodu, pre ktorý možno okamžite skončiť pracovný pomer iba vtedy, ak
zamestnávateľ nemá možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať a to ani na kratší pracovný
čas v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce, a ak zamestnanec nie je ochotný
prejsť na inú pre neho vhodnú prácu, ktorú mu zamestnávateľ ponúkol v mieste, ktoré bolo
dohodnuté ako miesto výkonu práce. Vhodnou prácou nie je taká práca, ktorú zamestnanec
nie je schopný vykonávať vzhľadom na svoj zdravotný stav.

V súlade s Dohovorom MOP č. 158 o skončení pracovného pomeru sa novo ustanovuje, že
zamestnávateľ bude povinný pred daním výpovede pre porušenie pracovnej disciplíny
oboznámiť zamestnanca s výpovedným dôvodom a umožniť mu vyjadriť sa k nemu.
3.5.4 Zákaz výpovede
Zákonník práce ustanovuje ochranu pred nepriaznivými dôsledkami skončenia pracovného
pomeru určitých kategórií osôb. Zákaz skončiť pracovný pomer výpoveďou sa vzťahuje len
na zamestnávateľa. Ak dá zamestnanec sám výpoveď, žiadna ochranná doba neplatí. Ak bola
daná výpoveď v rozpore s týmto zákazom, takáto výpoveď je neplatná. Pre posúdenie
platnosti výpovede zamestnávateľa je vždy rozhodujúce, či v čase doručenia výpovede
existovali právne skutočnosti, s ktorými Zákonník práce spája zákaz výpovede. Ochranná
doba sa nevzťahuje na prípady skončenia pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu, na
skončenie pracovného pomeru dohodou, na okamžité skončenie pracovného pomeru a
skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe.
V Zákonníku práce sú riešené prípady faktického predĺženia výpovednej doby vtedy, keď
bola daná výpoveď zamestnancovi pred začiatkom ochrannej doby a výpovedná doba by mala
uplynúť v čase tzv. ochrannej doby. Tieto ustanovenia chránia pred nepriaznivými
dôsledkami skončenia pracovného pomeru tých zamestnancov, u ktorých by mohlo dôjsť ku
skončeniu pracovného pomeru, vzhľadom na mimoriadnu situáciu, v ktorej sa prechodne
nachádzajú, k dôsledkom, ktoré si sami nezavinili.
Ak zamestnancovi bola daná zo strany zamestnávateľa výpoveď pred začiatkom ochrannej
doby tak, že by výpovedná doba mala uplynúť v tejto dobe, ochranná doba sa do výpovednej
doby nezapočítava a fakticky výpovednú dobu predlžuje. Až po skončení ochrannej doby
plynie zvyšná časť výpovednej doby. V tomto prípade ide o výnimku zo zásady kogentnosti
dĺžky výpovedných dôb, ktorá zásadne neumožňuje účastníkom pracovného pomeru meniť
zákonnú dĺžku výpovednej doby. To však neplatí pre prípady, ak zamestnanec prehlási, že na
predĺžení výpovednej doby netrvá.
V Zákonníku práce sú taxatívne uvedené výnimky zo zákazu výpovede. Zákaz výpovede zo
strany zamestnávateľa podľa citovaného odseku ustanovuje dôvody, v rámci ktorých nemôže
dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď, aj keď existuje konkrétny výpovedný dôvod. Aj
z tohto zákazu existujú určité výnimky. Ide o situácie, kedy by nebolo možné, prípadne
spravodlivé požadovať od zamestnávateľa, aby zamestnanca ďalej zamestnával.
Zamestnávateľom sa zákonom taxatívne ukladá povinnosť vo vzťahu k osobitne chráneným
kategóriám zamestnancov pri zabezpečení nového vhodného zamestnania, na splnenie ktorej
sa viaže predĺženie výpovednej doby. V prípade, keď je zamestnávateľ povinný
zamestnancovi zabezpečiť nové vhodné zamestnanie, výpovedná doba sa skončí až vtedy,
keď zamestnávateľ túto povinnosť splní, ak sa so zamestnancom nedohodne inak.
Zamestnávateľ nemá povinnosť zabezpečiť vhodné zamestnanie v prípade, keď zamestnanec
nie je ochotný prejsť na inú pre neho vhodnú prácu, ktorú mu zamestnávateľ pred výpoveďou
ponúkol.
Aj v prípade, že zamestnanec odmietne bez vážneho dôvodu vhodné zamestnanie do ktorého
mohol nastúpiť, dôjde k zániku povinnosti zamestnávateľa.
Pri skončení pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa Zákonník práce
poskytuje zamestnancom so zmenenou pracovnou schopnosťou a zamestnancom so

zmenenou pracovnou schopnosť s ťažkým zdravotným postihom (túto kategóriu definuje
zákon o zamestnanosti) ochranu tým, že na skončenie pracovného pomeru s týmito
zamestnancami zamestnávateľ potrebuje predchádzajúci súhlas Národného úradu práce, inak
je výpoveď neplatná. Predchádzajúci súhlas sa nevyžaduje, ak ide o výpoveď dávanú
zamestnancovi, ktorý dosiahol vek určený na nárok na starobný dôchodok alebo z dôvodov v
zákone taxatívne uvedených.
3.5.5 Výpoveď daná zamestnancom
Zamestnanec môže skončiť pracovný pomer výpoveďou z akéhokoľvek dôvodu alebo bez
uvedenia dôvodu. Je len na zamestnancovi, či v písomnej výpovedi uvedie dôvod skončenia
pracovného pomeru alebo neuvedie žiadny dôvod. Aj bez neuvedenia dôvodov je výpoveď
platná, pretože Zákonník práce neustanovuje pre platnosť výpovede určité konkrétne dôvody,
ako je to pri výpovedi danej zo strany zamestnávateľa.
Z hľadiska poskytovania podpory v nezamestnanosti má uvedenie dôvodu skončenia
pracovného pomeru zo strany zamestnanca zásadný význam. Aj keď má zamestnanec vážny
dôvod na skončenie pracovného pomeru výpoveďou, a ak sa tento dôvod neuvedie vo
výpovedi, znamená to, že zamestnanec skončil pracovný pomer sám bez vážnych dôvodov. Aj
pri výpovedi danej zo strany zamestnanca platí ako hmotnoprávna podmienka jej platnosti
písomná forma a doručenie druhému účastníkovi pracovného pomeru.
3.5.6 Okamžité skončenie pracovného pomeru
Zákonník práce ustanovuje taxatívne dôvody, kedy môže zamestnávateľ so zamestnancom
okamžite skončiť pracovný pomer. Okamžité skončenie pracovného pomeru je výnimočný
spôsob skončenia pracovného pomeru. Dôvody, pre ktoré môže zamestnávateľ so
zamestnancom okamžite skončiť pracovný pomer sú:
a) ak zamestnanec bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin,
b) ak porušil závažne pracovnú disciplínu.
Zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer len do jedného mesiaca, odkedy sa o
dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel, najneskôr do jedného roka odo
dňa, keď tento dôvod vznikol. Lehota jedného mesiaca je v danom prípade prekluzívna. Po jej
uplynutí právo zamestnávateľa okamžite skončiť pracovný pomer zaniká. Zákonník práce
ustanovuje, kedy a s ktorými určitými chránenými kategóriami osôb nemôže zamestnávateľ
okamžite skončiť pracovný pomer: s tehotnou zamestnankyňou, so zamestnankyňou na
materskej dovolenke, so zamestnankyňou alebo zamestnancom na rodičovskej dovolenke,
s osamelou zamestnankyňou alebo osamelým zamestnancom, ak sa stará o dieťa mladšie ako
3 roky, alebo so zamestnancom, ktorý sa osobne stará o blízku osobu s ťažkým zdravotným
postihnutím. Môže však s nimi s výnimkou zamestnankyne na materskej dovolenke a
zamestnanca na rodičovskej dovolenke z uvedených dôvodov skončiť pracovný pomer
výpoveďou.
Zamestnávateľovi sa ukladá povinnosť každé okamžité skončenie pracovného pomeru
vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov, a to pod sankciou neplatnosti.
Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer len z taxatívne ustanovených dôvodov:

a) ak podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia
svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia na inú,
pre neho vhodnú prácu.
b) ak zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, alebo náhradu mzdy, alebo ich časť do 15 dní
po uplynutí jej splatnosti
c) ak je bezprostredne ohrozený život alebo zdravie zamestnanca.
Mladistvý zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer aj vtedy, ak nemôže
vykonávať prácu bez ohrozenia svojej morálky. Ohrozením morálky sa rozumie konanie, pri
ktorom dochádza k ohrozeniu alebo narušeniu morálnej osobnosti zamestnanca. Touto novou
právnou úpravou sa zosúlaďuje právna úprava s Dohovorom MOP č. 138 o minimálnom
veku.
Zamestnanec môže skončiť okamžite pracovný pomer len do jedného mesiaca, odkedy sa o
dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel. Lehota jedného mesiaca je v
danom prípade prekluzívna. Po jej uplynutí právo zamestnanca okamžite skončiť pracovný
pomer zaniká.
Pri okamžitom skončení pracovného pomeru musí mať prejav vôle písomnú formu a musí byť
doručený druhému účastníkovi. Musí byť skutkovo vymedzený dôvod okamžitého skončenia
pracovného pomeru, ktorý nemožno dodatočne meniť. Nedodržanie týchto náležitostí má za
následok neplatnosť právneho úkonu. Pri okamžitom skončení pracovného pomeru neplatia
výpovedné doby. Účinky okamžitého skončenia pracovného pomeru aj naďalej nastávajú zo
zákona, a to dňom, keď okamžité skončenie pracovného pomeru bolo doručené druhému
účastníkovi.
3.5.7 Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú
Pri dohodnutí pracovného pomeru na určitú dobu účastníci pracovnoprávnych vzťahov už pri
uzatváraní pracovnej zmluvy prejavujú svoj súhlas s tým, aby pracovný pomer trval len po
určitú, zmluvne vymedzenú dobu a vopred v pracovnej zmluve dohodnú okamih skončenia
pracovného pomeru. Pracovný pomer sa považuje za dohodnutý na určitú dobu len vtedy, ak
účastníci si výslovne v pracovnej zmluve vopred dohodli dobu trvania pracovného pomeru.
Pracovný pomer skončí uplynutím dohodnutej doby aj v prípade, ak v čase, kedy má
dohodnutá doba uplynúť, existujú prekážky v práci na strane zamestnanca alebo
zamestnávateľa. Pre skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu sa
neustanovujú žiadne ďalšie podmienky, ani sa neposkytuje zvýšená ochrana zamestnancom,
tak, ako je to pri výpovedi danej zamestnávateľom.
Okamih skončenia pracovného pomeru nemusí byť dohodnutý len uplynutím určitej doby, ale
môže by dohodnutý aj na vykonanie určitých prác, ktorých dátum dokončenia nemusí byť
vopred známy. Spôsob dohodnutia týchto prác a ich vymedzenie však musí byť dostatočne
určité, aby z pracovnej zmluvy bolo zrejmé, že pracovný pomer bol dohodnutý len na dobu
týchto prác, a že ich vykonaním pracovný pomer končí. Pri tejto právnej úprave skončenia
pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu sa nevyžaduje písomné upozornenie
zamestnanca na skončenie prác.
Ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo
vykonávaní prác, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na
neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak. Rozhodujúcou

podmienkou v tomto prípade je, že zamestnanec pokračuje vo vykonávaní prác s vedomím
zamestnávateľa. Pred uplynutím dohodnutej doby môže sa skončiť pracovný pomer na určitú
dobu aj ostatnými spôsobmi uvedenými: dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením,
skončením v skúšobnej dobe. Zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer na
určitú dobu aj bez uvedenia dôvodu, v takom prípade má zamestnanec nárok na náhradu mzdy
v sume priemerného mesačného zárobku za dobu, po ktorú mal trvať pracovný pomer.

3.5.8 Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
Skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe môže tak zamestnanec ako i zamestnávateľ bez
uvedenia dôvodu. Zamestnávateľ ako aj zamestnanec tak môže urobiť písomne, avšak
nedostatok písomnej formy nemá za následok neplatnosť skončenia pracovného pomeru v
skúšobnej dobe.
Ku skončeniu pracovného pomeru v skúšobnej dobe nemôže dôjsť so spätnou účinnosťou.
Vyžadované písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe aspoň tri
dni vopred má len poriadkový charakter a neovplyvňuje platnosť skončenia pracovného
pomeru v skúšobnej dobe. Ak pripadne posledný deň doby na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je
posledným dňom doby najbližšie nasledujúci pracovný deň.
3.6 Hromadné prepúšťanie
V súlade so Smernicou Rady č. 98/59/ES Zákonník práce definuje pojem hromadného
prepúšťania. O hromadné prepúšťanie ide, ak zamestnávateľ rozviaže pracovný pomer
výpoveďou z organizačných dôvodov alebo dohodou z tých istých dôvodov počas 90 dní
najmenej s 20 zamestnancami.
V záujme spätnej kontroly zamestnávateľ je povinný písomnú informáciu o výsledku
prerokovania hromadného prepúšťania predložiť Národnému úradu práce a zástupcom
zamestnancov.
Povinnosti zamestnávateľa
- najneskôr jeden mesiac pred začatím hromadného prepúšťania prerokovať so zástupcami
zamestnancov opatrenia umožňujúce predísť hromadnému prepúšťaniu zamestnancov alebo
ho obmedziť,
- poskytnúť potrebné informácie a písomne informovať zástupcov zamestnancov najmä o
dôvodoch hromadného prepúšťania, o počte a štruktúre zamestnancov, s ktorými sa má
pracovný pomer rozviazať, o celkovom počte a štruktúre zamestnancov, ktorých zamestnáva,
o dobe, po ktorú sa hromadné prepúšťanie bude uskutočňovať a o kritériách na výber
zamestnancov, s ktorými sa má pracovný pomer rozviazať,
- doručiť odpis písomnej informácie aj Národnému úradu práce,
- o výsledku prerokovania predložiť písomnú informáciu Národnému úradu práce a
zástupcom zamestnancov,

- zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď alebo návrh na skončenie pracovného
pomeru dohodou najskôr po uplynutí jedného mesiaca odo dňa doručenia tejto písomnej
informácie,
- zamestnávateľ prerokuje s Národným úradom práce opatrenia umožňujúce predísť
hromadnému prepúšťaniu alebo ho obmedziť, a to najmä podmienky udržania zamestnanosti,
možnosti zamestnať uvoľňovaných zamestnancov u iných zamestnávateľov a možnosti
pracovného uplatnenia uvoľňovaných zamestnancov v prípade ich rekvalifikácie.
Ak zamestnávateľ v rámci hromadného prepúšťania so zamestnancom rozviaže pracovný
pomer bez prerokovania a informovania, má zamestnanec nárok na náhradu mzdy najmenej v
sume dvojnásobku priemerného zárobku ako satisfakciu za neplnenie základných povinností
zamestnávateľa.
Ustanovenia o hromadnom prepúšťaní sa nevzťahujú na skončenie pracovného pomeru
uzavretého na určitú dobu uplynutím tejto doby a na členov posádok lodí plávajúcich pod
štátnou vlajkou Slovenskej republiky. V Zákonníku práce sú taxatívne vymedzené
ustanovenia, ktoré sa nevzťahujú na zamestnávateľa, na ktorého bol súdom vyhlásený
konkurz.
3.7 Odstupné a odchodné
Zamestnávateľ môže poskytnúť odstupné, ak sa pracovný pomer končí výpoveďou z dôvodov
organizačných a zo zdravotných dôvodov na strane zamestnanca v sume najmenej
dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak zamestnanec súhlasí so skončením
pracovného pomeru pred začatím plynutia výpovednej doby. Zamestnancovi, ktorý
odpracoval u zamestnávateľa najmenej päť rokov patrí odstupné v sume najmenej trojnásobku
jeho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu.
V kolektívnej zmluve možno dohodnúť odstupné vyššie. Odstupné vypláca zamestnávateľ po
skončení pracovného pomeru v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na
výplatu mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne s uvoľňovaným zamestnancom na výplate
odstupného inak.
Ak zamestnanec opäť nastúpi do pracovného pomeru k tomu istému zamestnávateľovi alebo k
jeho právnemu nástupcovi pred uplynutím času určeného podľa výšky poskytnutého
odstupného, je povinný vrátiť odstupné alebo jeho pomernú časť.
Pri prvom skončení zamestnania po vzniku nároku na starobný dôchodok, invalidný
dôchodok alebo dôchodok za výsluhu rokov, patrí zamestnancovi odchodné najmenej v sume
jeho priemerného mesačného zárobku.
3.8 Nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru
V prípade neplatnosti skončenia pracovného pomeru ide o tzv. relatívnu neplatnosť právneho
úkonu, ktorej sa môže dovolávať len ten z účastníkov, ktorý je dôvodom neplatnosti
postihnutý. Ide o výnimku zo zásady absolútnej neplatnosti právnych úkonov.
Na uplatnenie nároku z neplatného skončenia pracovného pomeru platí pre oboch účastníkov
pracovného pomeru 2-mesačná prekluzívna lehota, ktorá začína plynúť odo dňa, keď sa mal
pracovný pomer skončiť. Ak zamestnávateľ alebo zamestnanec návrh na vyslovenie

neplatnosti skončenia pracovného pomeru nepodá na súd včas v ustanovenej lehote, pracovný
pomer sa skončí aj keď by išlo o neplatný právny úkon. Platnosť skončenia pracovného
pomeru už potom súd nemôže preskúmavať.
Ak dal zamestnanec neplatnú výpoveď, alebo ak skončil neplatne pracovný pomer okamžite
alebo v skúšobnej dobe a zamestnávateľ mu oznámil, že trvá na tom, aby naďalej vykonával
prácu, jeho pracovný pomer sa nekončí. Podobne ako zamestnancovi pri neplatnom skončení
pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, vznikajú aj zamestnávateľovi určité právne
nároky, ak neplatne skončil pracovný pomer zamestnanec a zamestnávateľ mu oznámil, že
trvá na ďalšom pokračovaní pracovného pomeru. Ak zamestnanec nevyhovie tejto výzve,
zamestnávateľ môže od neho žiadať náhradu škody, ktorá mu tým vznikla odo dňa, keď mu
oznámil, že trvá na ďalšom vykonávaní prác. Škodou, ktorá zamestnávateľovi môže vzniknúť,
sú napríklad nadčasové príplatky, resp. zvýšenie mzdy za prácu nadčas, ak prácu museli
vykonávať spoluzamestnanci v rámci práce nadčas.
Zamestnávateľ nemusí v každom prípade trvať na ďalšom výkone práce, hoci dal
zamestnanec neplatnú výpoveď alebo okamžite skončil pracovný pomer, alebo neplatne
skončil pracovný pomer v skúšobnej dobe. Ak zamestnávateľ z akýchkoľvek dôvodov netrvá
na tom, aby zamestnanec u neho ďalej pracoval, platí právna domnienka, ak sa so
zamestnancom písomne nedohodne inak, že pracovný pomer skončil dohodou ak bola daná
neplatná výpoveď, uplynutím výpovednej doby, a ak bol pracovný pomer neplatne skončený
okamžite alebo v skúšobnej dobe dňom, keď sa mal pracovný pomer skončiť. Zamestnávateľ
nemôže v týchto prípadoch, ak netrvá na pokračovaní v pracovnom pomere, uplatňovať voči
zamestnancovi náhradu škody.
V záujme právnej istoty oboch účastníkov pracovného pomeru sa novo ustanovuje písomná
forma dohody v prípade, že zamestnanec skončil neplatne pracovný pomer a zamestnávateľ
netrvá na tom, aby zamestnanec u neho ďalej pracoval.
Nároky zamestnanca závisia od toho, či zamestnanec trvá na pokračovaní pracovného pomeru
so zamestnávateľom, alebo na ňom netrvá.
Ak zamestnávateľ dal zamestnancovi neplatnú výpoveď, alebo ak s ním neplatne skončil
pracovný pomer okamžite alebo v skúšobnej dobe a ak zamestnanec oznámil
zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby ho naďalej zamestnával, jeho pracovný pomer sa
nekončí, s výnimkou, ak súd rozhodne, že nemožno od zamestnávateľa spravodlivo
požadovať, aby zamestnanca naďalej zamestnával.
Oznámenie zamestnanca, že trvá na tom, aby ho zamestnávateľ naďalej zamestnával, môže
byť nahradené aj kópiou žaloby, avšak tu je rozhodujúce, kedy sa kópia žaloby doručila
zamestnávateľovi a nie skutočnosť, kedy sa žaloba podala na súde.
Zamestnanec je povinný naďalej podľa pokynov zamestnávateľa vykonávať osobne práce
podľa pracovnej zmluvy v určenom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplínu.
Prerušenie plnenia týchto povinností nastane v prípade, ak zamestnávateľ odmietne
zamestnancovi prideľovať prácu alebo mu znemožní prístup na pracovisko. Ak zamestnávateľ
bude takto postupovať, je povinný poskytnúť zamestnancovi náhradu mzdy. Náhrada mzdy
patrí zamestnancovi v sume jeho priemerného zárobku odo dňa, keď oznámil
zamestnávateľovi, že trvá na ďalšom zamestnávaní, až do času, keď mu zamestnávateľ
umožní pokračovať v práci, alebo ak súd rozhodne o skončení pracovného pomeru.
Nárok na náhradu mzdy však vzniká zamestnancovi len za obdobie, počas ktorého ho
zamestnávateľ nebol ochotný zamestnávať a zamestnanec bol ochotný a schopný u
zamestnávateľa pracovať. Ak by zamestnanec odmietol vykonávať práce dohodnuté v

pracovnej zmluve, nárok na náhradu nemá. Nárok na náhradu mzdy nevzniká zamestnancovi
ani za obdobie práceneschopnosti, keď mu patria dávky nemocenského poistenia.
Ak celkový čas, za ktorý by sa mala zamestnancovi poskytnúť náhrada mzdy, presahuje 9
mesiacov, môže súd na žiadosť zamestnávateľa jeho povinnosť nahradiť mzdu za čas
presahujúci 9 mesiacov primerane znížiť, prípadne náhradu mzdy zamestnancovi vôbec
nepriznať. Súd pri svojom rozhodovaní prihliadne najmä na to, či zamestnanec bol v tomto
čase zamestnaný u iného zamestnávateľa, akú prácu tam vykonával a aký zárobok dosiahol
alebo z akého dôvodu sa do práce nezapojil.
Ak pri neplatnom skončení pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa zamestnanec síce
netrvá na svojom ďalšom zamestnaní, v takomto prípade platí, ak sa zamestnanec so
zamestnávateľom nedohodne písomne inak, že sa jeho pracovný pomer skončil dohodou, a to,
ak bola daná neplatná výpoveď uplynutím výpovednej doby, ak bol pracovný pomer neplatne
skončený okamžite alebo v skúšobnej dobe, dňom keď sa mal pracovný pomer týmto skončiť.
V prípadoch, ak bol pracovný pomer neplatne skončený okamžite alebo v skúšobnej dobe má
zamestnanec nárok na náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku za výpovednú dobu
dvoch mesiacov.
K neplatnému skončeniu pracovného pomeru môže dôjsť aj pri dohode o skončení
pracovného pomeru. O takúto neplatnosť by mohlo ísť najmä vtedy, ak by pri uzatváraní
dohody neboli splnené všeobecné náležitosti platnosti právnych úkonov. Pri neplatnej dohode
o skončení pracovného pomeru sa postupuje pri posudzovaní nárokov zamestnanca na
náhradu ušlej mzdy obdobne, ako pri neplatnej výpovedi danej zamestnancovi
zamestnávateľom. Zamestnávateľ náhradu škody pre neplatnosť dohody uplatňovať nemôže.
3.9 Povinnosti zamestnancov
3.9.1 Základné povinnosti zamestnancov
Zákonník práce upravuje základné povinnosti zamestnancov s tým, že došlo k vypusteniu
takých povinností zamestnanca, ktoré nemali právny obsah a význam. Povinnosť zamestnanca
pracovať svedomito a plniť pokyny nadriadených vydané v súlade s právnymi predpismi
znamená predovšetkým v práci plne využiť svoje sily, vedomosti a schopnosti. Pretože
pracovný pomer je často dlhotrvajúci pracovný vzťah, v priebehu jeho trvania je nevyhnutné
konkretizovať priebeh prác zo strany zamestnávateľa aj ďalšími pokynmi. Prevažná časť
pokynov zamestnávateľa má ústnu formu. Pokyny zamestnávateľa musia byť vydávané len v
medziach kompetencie oprávneného vedúceho zamestnanca. Vedúci zamestnanci sú
oprávnení vydávať pokyny len v rámci svojich právomocí, všeobecne určených v ustanovení
§ 9 Zákonníka práce. Vecný rozsah práva vydávať pokyny na konkretizáciu pracovných
povinností zamestnanca vyplýva z dispozičného oprávnenia zamestnávateľa, ktoré je zásadne
určené druhom a miestom výkonu práce podľa uzatvorenej pracovnej zmluvy.
Povinnosť zamestnanca byť na pracovisku na začiatku pracovného času, využívať pracovný
čas na prácu a odchádzať z neho až po skončení pracovného času si zamestnanec plní
predovšetkým tým, že príde na pracovisko včas a odchádza po ukončení pracovného času.
Pritom za pracovisko sa považuje konkrétne miesto práce - kancelária zamestnanca, dielňa.
Pred každým vlastným výkonom práce musí byť zamestnanec zamestnávateľovi k osobnej
dispozícii. Povinnosť zamestnanca byť k dispozícii zamestnávateľovi je síce základným

predpokladom výkonu práce, ale z hľadiska svojho obsahu nestačí len povinnosť dostaviť sa
na pracovisko. Zamestnanec musí byť prítomný na pracovisku, byť spôsobilý a schopný
vykonávať prácu a využívať pracovný čas.
Povinnosť zamestnanca dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy vzťahujúce sa na prácu
ním vykonávanú, ak bol s nimi riadne oboznámený, sa viaže na dodržiavanie všeobecne
záväzných právnych predpisov vo vzťahu k obsahu vykonávanej práce zo strany
zamestnanca. S týmito všeobecne záväznými právnymi predpismi nemusí byť zamestnanec zo
strany zamestnávateľa oboznámený. Riadny výkon práce zamestnanca podľa pracovnej
zmluvy nevyhnutne vyžaduje ovládanie všeobecne záväzných právnych predpisov.
Zamestnanec je povinný dodržiavať ostatné predpisy na pracovisku, ich dodržiavanie je
podmienené tým, že zamestnanec bol s nimi zo strany zamestnávateľa riadne oboznámený.
Podobnú povinnosť má zamestnávateľ pri oboznámení zamestnancov s predpismi a pokynmi
na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Povinnosť zamestnanca hospodáriť riadne s prostriedkami, ktoré mu zveril zamestnávateľ a
chrániť jeho majetok pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím a nekonať v rozpore s
oprávnenými záujmami zamestnávateľa je podrobnejšie uvedená v rámci preventívnej
povinnosti uvedenej v § 178 Zákonníka práce, v zmysle ktorej je zamestnanec povinný
počínať si tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu života, zdravia a poškodeniu majetku alebo k
jeho zničeniu, ani k bezdôvodnému obohateniu. V tejto súvislosti nemožno opomenúť ani
právo zamestnávateľa v rámci prevencie škody zakotvenej v § 177 Zákonníka práce, podľa
ktorého je zamestnávateľ oprávnený na ochranu svojho majetku vykonávať v nevyhnutnom
rozsahu kontrolu vecí, ktoré zamestnanci vnášajú alebo odnášajú z pracoviska. Dôsledkom
zavineného porušenia povinnosti hospodáriť riadne s prostriedkami, ktoré zamestnancovi
zveril zamestnávateľ a chrániť majetok zamestnávateľa, môže vzniknúť zodpovednosť
zamestnanca za škodu, a to všeobecná alebo osobitná, a v určitých prípadoch i vznik
trestnoprávnej zodpovednosti.
Povinnosť nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami zamestnávateľa je v súčasnosti veľmi
aktuálna. Vzťahuje sa na všetkých zamestnancov zamestnávateľa. Oprávnené záujmy môže
zamestnanec porušiť svojím chovaním a konaním, ktorým napríklad negatívne ovplyvní
postavenie zamestnávateľa v oblasti hospodárskej súťaže, pri výkone jeho vlastníckych práv,
ochrane priemyselných práv a podobne. Bližšia konkretizácia povinností, ktoré musí
zamestnanec zachovávať, aby sa nedostal do konfliktu s oprávnenými záujmami
zamestnávateľa, môže byť uvedená v pracovnom poriadku alebo v kolektívnej zmluve.
Zamestnanec je povinný zdržať sa všetkého, čo by bolo v rozpore s oprávnenými záujmami
zamestnávateľa.
Zamestnanec môže zamestnávateľa vážne poškodiť v konkurencii s inými podnikateľmi.
Podľa existujúcej judikatúry, zavinené porušenie uvedenej základnej povinnosti zamestnanca
nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami zamestnávateľa, napríklad pri zneužití informácií
pre iného podnikateľa, možno kvalifikovať aj ako závažné porušenie pracovnej disciplíny. Na
tomto právnom základe môže zamestnávateľ so zamestnancom okamžite skončiť pracovný
pomer.
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone
zamestnania, a ktoré v záujme zamestnávateľa nemožno oznamovať iným osobám, vyplýva
tak z ochrany záujmov štátu, ako aj z ochrany záujmov jednotlivých občanov. Povinnosť
zachovávať mlčanlivosť sa okrem štátneho, obchodného a služobného tajomstva vzťahuje aj
na všetky informácie, ktoré sa zamestnanci dozvedeli pri výkone práce alebo v súvislosti s
nimi a ktoré v záujme svojich zamestnávateľov majú byť utajené. Povinnosť mlčanlivosti
ukladá viacero zákonov, napr. Trestný poriadok, Colný zákon, zákon o bankách, zákon o

súdoch a sudcoch a ďalšie, ktoré ustanovujú povinnosť mlčanlivosti o skutočnostiach, o
ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom povolania aj po skončení výkonu takejto funkcie,
prípadne v zákone je uvedená doba, do uplynutia ktorej je zamestnanec povinný zachovávať
mlčanlivosť. Niektorí zamestnávatelia v pracovných zmluvách uvádzajú, že zamestnanec je
povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v priebehu
pracovného pomeru aj po skončení zamestnania, prípadne uvádzajú aj dobu, do uplynutia
ktorej sú povinní zachovávať mlčanlivosť. Zamestnanec je tiež povinný v období, v ktorom
má podľa osobitného predpisu nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti,
dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom.
3.9.2 Základné povinnosti vedúcich zamestnancov

Povinnosti vedúcich zamestnancov sú neoddeliteľnou súčasťou ich riadiacej práce. Ten, kto
riadi, zodpovedá za úsek zverený pod jeho vedenie. Vzťahuje sa to nielen na plnenie
výrobných alebo iných plánovaných úloh, ale tiež na zabezpečovanie priaznivých pracovných
podmienok, vrátane bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zvyšovania odbornej úrovne
zamestnancov, podporovanie ich pracovnej iniciatívy a upevňovanie pracovnej disciplíny.
Povinnosti vedúcich zamestnancov vyplývajú z ich funkcií stanovených organizačnými
predpismi. Ich rozsah je teda vymedzený rámcom funkcie, ktorú vedúci zamestnanec zastáva.
3.9.3 Výkon inej zárobkovej činnosti
Zamestnanec, ktorý vykonáva popri svojom zamestnaní konkurenčnú činnosť, môže
významne poškodiť oprávnené záujmy zamestnávateľa. Možnosť obmedzenia vedľajších
konkurenčných aktivít zamestnancov sa stanovuje len na prípady, pri ktorých ide o inú
zárobkovú činnosť zamestnancov, ktorá je zhodná alebo obdobná, s predmetom činnosti
zamestnávateľa. Pritom stačí, ak zárobková činnosť, ktorú zamestnanec vykonáva, sa len
sčasti prelína s predmetom činnosti zamestnávateľa. Predmet činnosti majú podnikateľské
subjekty zapísaný v obchodnom registri.
Výkon konkurenčnej činnosti zamestnanca nemusí byť vždy podnikanie. Môže ísť o
akúkoľvek zárobkovú činnosť, vykonávanú napríklad v ďalších pracovnoprávnych vzťahoch
v rámci výkonu závislej činnosti zamestnanca. Predmet činnosti zamestnávateľa môže byť
uvedený aj v zriaďovacej listine a ústredné orgány štátnej správy majú zakotvený predmet
svojej činnosti v kompetenčnom zákone.
Ak ide o takýto druh zárobkovej činnosti, ktorá je zhodná s predmetom činnosti
zamestnávateľa, na jej vykonávanie musí mať zamestnanec písomný súhlas zo strany
zamestnávateľa. Zamestnávateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek v budúcnosti odvolať,
musí tak však urobiť písomne a uviesť v odvolaní dôvody zmeny svojho rozhodnutia.
Nedostatok písomnej formy odvolania súhlasu ani neuvedenia dôvodov zmeny rozhodnutia
v odvolaní však nemá vplyv na neplatnosť takéhoto odvolania. Po odvolaní súhlasu s
výkonom inej zárobkovej činnosti zhodnej s predmetom činnosti zamestnávateľa vzniká
zamestnancovi povinnosť bez zbytočného odkladu zárobkovú činnosť skončiť. Ak by tak
zamestnanec neurobil, porušil by tým pracovnú disciplínu.

Výnimka na výkon inej zárobkovej činnosti zamestnanca, aj keď je zhodná s predmetom
činnosti zamestnávateľa, sa vzťahuje na výkon vedeckej, pedagogickej, publicistickej,
literárnej, umeleckej činnosti a novo ustanovenej lektorskej a prednášateľskej činnosti.
Oproti doterajšiemu právnemu stavu sa vypustil absolútny zákaz zárobkovej činnosti, ktorá je
zhodná s predmetom činnosti zamestnávateľa pre členov štatutárneho orgánu a vedúcich
zamestnancov v ich priamej riadiacej pôsobnosti. Tento zákaz v aplikačnej praxi neplnil svoj
účel a stal sa brzdiacim činiteľom v trhovom hospodárstve.
3.10 Pracovný poriadok
Pracovný poriadok je osobitná vnútropodniková norma, ktorá bližšie konkretizuje povinnosti
zamestnancov, vyplývajúce z právnych predpisov, kolektívnej zmluvy alebo pracovnej
zmluvy.
Pracovný poriadok nemôže ukladať zamestnancom ďalšie povinnosti a nemožno v ňom ani
zakladať nové alebo zvyšovať či obmedzovať iné nároky zamestnancov nad rámec
ustanovený pracovnoprávnymi predpismi. V pracovnom poriadku zamestnávateľ konkretizuje
napríklad postup pri určovaní nástupu na dovolenku, postup pri preukazovaní prekážok v
práci, formy a spôsoby evidencie pracovného času, práce nadčas, postup pri uplatňovaní
zodpovednosti za škodu zo strany zamestnanca i zamestnávateľa, postup pri povoľovaní
výkonu inej zárobkovej činnosti zamestnancov, ak je zhodná s predmetom činnosti
zamestnávateľa a podobne. § 84 Zákonníka práce neustanovuje povinný obsah pracovného
poriadku. Vždy záleží len od rozhodnutia zamestnávateľa, čo považujú za potrebné upraviť v
pracovnom poriadku. Zamestnávateľ môže vydať pracovný poriadok po predchádzajúcom
súhlase zástupcov zamestnancov, inak je neplatný.
Na rozdiel od predchádzajúcej právnej úpravy, Zákonník práce už nezakotvuje povinnosť
všetkých zamestnávateľov vydať pracovný poriadok. Predchádzajúci súhlas zástupcov
zamestnancov s vydaním pracovného poriadku je hmotnoprávnou podmienkou jeho platnosti.
Pracovný poriadok je záväzný pre zamestnávateľa a pre všetkých jeho zamestnancov.
Nadobúda účinnosť dňom, ktorý je v ňom určený, najskôr však dňom, keď bol u
zamestnávateľa zverejnený. Všetci zamestnanci musia byť s pracovným poriadkom
oboznámení. Zamestnanci musia byť oboznámení aj so zmenami pracovného poriadku.
Spôsob zverejnenia pracovného poriadku, ako aj oboznámenia zamestnancov sa s pracovným
poriadkom Zákonník práce bližšie neurčuje. Zamestnávateľ by si mal tieto povinnosti plniť
tak, aby oboznámenie zamestnancov s pracovným poriadkom bolo účinné. Pracovný poriadok
musí byť všetkým zamestnancom zamestnávateľa prístupný.

3.11 Zodpovednosť v pracovnoprávnych vzťahoch
3.11.1 Pracovnoprávna prevencia a pracovnoprávna zodpovednosť
Uložené povinnosti v oblasti pracovnoprávnej prevencie sa týkajú obidvoch subjektov
pracovnoprávnych vzťahov. Zamestnávatelia sú povinní vytvárať riadne pracovné podmienky
s cieľom predchádzať vzniku škody a robiť opatrenia na odstránenie prípadných zistených

nedostatkov. Zamestnancom je okrem všeobecne ustanovenej právnej povinnosti počínať si
tak, aby nedochádzalo ku škodám, uložená aj povinnosť oznamovacia a zakročovacia.
Zakročovacia povinnosť však nemôže byť neobmedzená, pretože sú ustanovené prípady, kedy
zamestnanec túto povinnosť nemá.
Predpokladmi založenia pracovnoprávnej zodpovednosti zamestnanca sú
a) vznik škody,
b) porušenie povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním,
c) príčinná súvislosť medzi porušením povinností a vzniknutou škodou,
d) zavinenie, ktoré je zamestnávateľ povinný preukázať okrem prípadov zodpovednosti
zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a
zodpovednosti za stratu zverených predmetov.
3.11.2 Všeobecná zodpovednosť zamestnanca
Zodpovednosť zamestnanca je založená na subjektívnom princípe, pričom vždy ide o
zodpovednosť za zavinenie (úmyselné, nedbanlivostné). Zamestnanec zodpovedá tiež za
škodu, ktorú spôsobil úmyselným konaním proti dobrým mravom. Pod pojmom dobré mravy
sa rozumejú pravidlá morálneho charakteru všeobecne platné v demokratickej spoločnosti, v
ktorej sa uplatňuje a presadzuje vzájomná slušnosť, ohľaduplnosť a rešpektovanie.
Predpokladom tejto zodpovednosti je úmyselné konanie, ktoré je konaním proti dobrým
mravom a ktoré je v príčinnej súvislosti so vzniknutou škodou. V súlade s doterajšou právnou
úpravou sa predpokladá úmyselné konanie proti dobrým mravom, iba v tomto prípade
prichádza do úvahy zodpovednosť. Uvedený predpoklad preukazuje zamestnávateľ. Dobré
mravy Zákonník práce, ale ani ostatné kódexy nedefinujú, pretože tieto podliehajú ich
spoločenskému vývoju a tiež preto, že je ťažko možné vo všetkých jednotlivostiach vystihnúť.
Vo všeobecnosti platí, že ide o pravidlá morálneho charakteru, všeobecne platné v
demokratickej spoločnosti, v ktorej sa uplatňuje slušnosť, ohľaduplnosť a vzájomné
rešpektovanie práv.
Vylučuje zodpovednosť zamestnanca za škodu, ak ju spôsobí v duševnej poruche, v dôsledku
ktorej nebol schopný ovládnuť svoje konanie alebo posúdiť jeho následky, s výnimkou
prípadov, keď sa do takého stavu priviedol vlastnou vinou. Ak sa zamestnanec do takého
stavu priviedol úmyselným či nedbanlivostným požitím alkoholu, drog, či iných návykových
látok, za vzniknutú škodu zodpovedá.
Zamestnanec zodpovedá za škodu v prípade, že neupozornil alebo nezakročil proti hroziacej
škode. Ak splnil zamestnanec prevenčnú povinnosť, nebolo by spravodlivé, aby zodpovedal
za škodu, ktorú spôsobil zamestnávateľovi v dôsledku plnenia zakročovacej povinnosti. Za
takto vzniknutú škodu však nezodpovedá len za predpokladu, že stav, proti ktorému je
potrebné zakročiť, sám úmyselne nevyvolal a že si pri odvracaní škody počínal spôsobom
primeraným okolnostiam. Vylučuje sa tiež zodpovednosť zamestnanca za škodu, ktorá
vyplýva z podnikateľského rizika, ktorým je nezavinená škoda, prirodzený charakter
znehodnotenia alebo úbytku hodnôt.
3.11.3 Osobitná zodpovednosť zamestnanca

a) Zodpovednosť za schodok
Preberá sa v plnom rozsahu aj právna úprava osobitnej zodpovednosti zamestnanca za
schodok. Ustanovuje sa osobitná zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených
hodnotách, ktoré je povinný vyúčtovať a zodpovednosť za stratu predmetov zverených na
vyúčtovanie. Zodpovednosť za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec
povinný vyúčtovať, vznikne, ak sú splnené všetky predpoklady tejto zodpovednosti, t. j.
dohoda o hmotnej zodpovednosti, schodok na hodnotách zverených na vyúčtovanie a
zavinenie, ktoré sa v tomto prípade predpokladá. Ak prichádzajú do styku so zverenými
predmetmi viacerí zamestnanci, môže sa na pracovisku uzavrieť spoločná hmotná
zodpovednosť.
b) Zodpovednosť za škodu na predmetoch zverených na vyúčtovanie
Zodpovednosť za škodu na predmetoch zverených na vyúčtovanie je upravená tak, že
zamestnávateľ nemusí zamestnancovi preukázať zavinenie. Preto aj na druhej strane právna
úprava zakotvuje ustanovenia na ochranu zamestnanca, ak dochádza k zmene podmienok na
pracovisku, ktoré by mohli ovplyvniť vznik škody. Umožňuje sa, aby zamestnanec v
ustanovených prípadoch mohol odstúpiť od uzavretej dohody o hmotnej zodpovednosti, ak
tieto nastanú na jeho pracovisku. Obdobne ako uzatvorenie dohody o hmotnej zodpovednosti,
musí byť aj odstúpenie od dohody vždy v písomnej forme oznámené zamestnávateľovi.
Súčasťou uzatvorenia dohody o hmotnej zodpovednosti, keďže ide o predmety zverené na
vyúčtovanie, je aj vykonanie inventarizácie. Až samotnou inventarizáciou sa zistí skutočný
stav zverených predmetov, ktoré má zamestnanec pri najbližšej inventúre vyúčtovať.
Medzi predpoklady, ktoré sú potrebné k vzniku zodpovednosti zamestnanca za stratu
zverených predmetov, patrí písomné potvrdenie o prevzatí predmetu, škoda v podobe straty
zvereného predmetu a zavinenie zamestnanca, ktoré sa tu tiež predpokladá. Aj v prípade
osobitnej zodpovednosti za stratu zverených predmetov na písomné potvrdenie môže
zamestnanec preukázať, že škodu nezavinil.
3.11.4 Náhrada škody
Náhrada škody spôsobená z nedbanlivosti, ktorú zamestnávateľ požaduje od zamestnanca,
nesmie u jednotlivého zamestnanca presiahnuť sumu rovnajúcu sa trojnásobku jeho
priemerného mesačného zárobku pred porušením povinnosti, ktorým spôsobil škodu.
Výnimku tvorí náhrada škody pri osobitnej zodpovednosti - zodpovednosť za zverené
predmety na vyúčtovanie a zodpovednosť za stratu zverených predmetov. Osobitný postup je
aj pri náhrade škody, ak spôsobil škodu pod vplyvom alkoholu alebo po požití omamných
alebo psychotropných látok. V týchto prípadoch zamestnávateľ môže požadovať skutočnú
škodu. V prípade úmyselne spôsobenej škody sa navrhuje okrem skutočnej škody hradiť aj
ušlý zisk.
V prípade, že na vzniku škody sa podieľa aj zamestnávateľ, zamestnanec hradí len pomernú
časť škody podľa miery svojho zavinenia a ostatnú časť škody znáša zamestnávateľ. Pri
spoluzavinení vzniku škody niekoľkými zamestnancami sa navrhuje uplatniť tzv. delenú

zodpovednosť, pri ktorej každý zo zodpovedných zamestnancov zodpovedá len za svoj podiel
zodpovednosti podľa miery svojho zavinenia.
Pri určení škody na veci sa vychádza z ceny veci, ktorú táto vec mala v čase, keď škoda
vznikla. Týka sa to nielen vlastného poškodenia veci, ale aj škody, ktorá vznikla stratou alebo
zničením veci. Pri určení ceny v čase vzniku škody sa vychádza z nadobúdacej ceny a
prihliada sa k poklesu hodnoty veci v dôsledku opotrebenia, vád alebo starnutia, prípadne aj k
dodatočnému zhodnoteniu veci.
Zodpovednosť za škodu vo forme schodku a hodnotách zverených na vyúčtovanie je
zvýšená. Prejavuje sa aj v tom, že hmotne zodpovedný zamestnanec zodpovedá za škodu v
plnom rozsahu bez obmedzenia limitom trojnásobku priemerného mesačného zárobku. Pri
spoločnej hmotnej zodpovednosti sa vychádza z princípu delenej zodpovednosti, pričom sa
upravuje podiel na náhrade škody jednotlivým zamestnancom, vedúcemu ako aj jeho
zástupcovi, v závislosti ich hrubých zárobkov za obdobie, za ktoré bol schodok zistený.
Ustanovuje sa rozsah zodpovednosti jednotlivých zamestnancov pri spoločnej zodpovednosti
za schodok.
Zodpovednosť za vyrobenie nepodarku sa týka výhradne škôd spôsobených zamestnancom vo
forme nedbanlivosti. Zamestnanec nie je povinný nahradiť škodu, ak mu po oznámení
nedostatku zamestnávateľ neuložil zastaviť prácu. Upravuje sa len maximálna výška úhrady
škody zamestnancom. Odpustenie alebo zníženie úhrady škody je ponechané na rozhodnutí
zamestnávateľa.
Zákonník práce upravuje možnosť (nie povinnosť) zamestnávateľa požadovať od
zamestnanca náhradu škody, za ktorú mu zamestnanec zodpovedá. Je vecou samotného
zamestnávateľa, či si náhradu škody uplatní, zákon mu neukladá povinnosť vymáhať škodu.
Iná úprava platí pre právne vzťahy pri vykonávaní štátnej služby. Výšku náhrady škody tiež
určuje zamestnávateľ. Je však viazaný maximálne určenými limitmi a nemôže požadovať
náhradu škody nad hranicu určenú týmto zákonom.
3.11.5 Všeobecná zodpovednosť zamestnávateľa za škodu
Zamestnávateľ za škodu zodpovedá vždy, ak sú splnené tieto predpoklady:
a) škoda vzniknutá pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s nimi,
b) porušenie právnych povinností alebo úmyselné konanie proti dobrým mravom alebo
porušenie povinností zamestnancom, ktorý konal v rámci plnenia úloh zamestnávateľa jeho
menom,
c) existencia príčinnej súvislosti medzi škodou a porušením povinností (úmyselným konaním
proti dobrým mravom).
Zodpovednosť zamestnávateľa je založená na objektívnom princípe, nevyžaduje sa teda
existencia zavinenia. Zamestnávateľ zodpovedá zamestnancovi aj za škodu, ktorú mu
spôsobili zamestnanci konajúci v mene zamestnávateľa. Predpokladom tejto osobitnej
zodpovednosti je existencia škody na veciach, ktoré zamestnanec odložil pri plnení
pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním na mieste, ktoré k tomuto účelu
zamestnávateľ určil.
V prípade, že zamestnávateľ miesto na odkladanie týchto vecí neurčil, zodpovedá za
vzniknutú škodu, len ak tieto veci boli odložené na mieste, kde sa obvykle odkladajú. Za veci,
ktoré sa obvykle do práce nenosia, bude zamestnávateľ zodpovedať do výšky 5 000 Sk s

výnimkou prípadov, kedy také veci prevezme do úschovy, pričom nie je ustanovená
povinnosť zamestnávateľa tieto veci prijať do úschovy.
3.12 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
Právo občana na zamestnanie sa zabezpečuje predovšetkým jeho pracovným uplatnením v
zamestnaní umožňujúcom mu výkon práce v pracovnom vzťahu. Právnická osoba alebo
fyzická osoba je povinná zabezpečovať plnenie svojich úloh najmä zamestnancami v
pracovnom pomere, alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. Zamestnávatelia môžu len
výnimočne na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb uzavierať
s fyzickými osobami aj dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
Pracovnoprávne vzťahy založené dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného
pomeru patria síce do oblasti pracovného práva, avšak majú osobitný charakter a ich
uzavretím zásadne nevzniká pracovný pomer. Tieto pracovnoprávne vzťahy vznikajúce na
základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sú vzťahmi doplnkovými
a majú sa uzatvárať len výnimočne, ak ide o prácu:
f) ktorá je vymedzená výsledkom a
g) ktorej výkon v pracovnom pomere by bol pre zamestnávateľa neúčelný alebo
nehospodárny.
Právna úprava vzťahov vznikajúcich na základe dohôd je podstatne voľnejšia než v
pracovnom pomere a vytvára pomerne široký priestor na uplatnenie zmluvnej voľnosti
účastníkov tohoto pracovnoprávneho vzťahu. Fyzická osoba vykonáva na základe dohôd
dohodnutú pracovnú činnosť alebo plní pre zamestnávateľa pracovnú úlohu samostatne
v rámci podmienok dohodnutých v dohode.
Druhy dohôd: dohoda o vykonaní práce a dohoda o brigádnickej práci študentov.
Spory vyplývajúce z týchto dohôd sa prejednávajú a rozhodujú rovnako ako spory z
pracovného pomeru.
3.13 Kolektívne pracovnoprávne vzťahy
3.13.1 Účasť zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch a jej formy
Tzv. koaličné právo zamestnancov, zakotvené v čl. 37 Ústavy SR, predstavuje podstatne širšie
ako právo zamestnancov združovať sa v odboroch na ochranu svojich hospodárskych a
sociálnych záujmov. Zamestnanecká participácia spolu so zástupcami zamestnancov na
utváraní spravodlivých a uspokojivých pracovných podmienok musí zodpovedať pluralitnej
demokracii, trhovej ekonomike, pluralite vlastníckych foriem a subjektov s rešpektovaním
dosiahnutej úrovne sociálnych a ekonomických práv všetkých subjektov. Zamestnanci majú
preto právo priamo alebo nepriamo sa vyjadrovať na pracovisku k otázkam týkajúcim sa
obsahu ich práce, podmienkam výkonu a organizácie práce.
Z hľadiska efektívnosti je významnejšou nepriama, sprostredkovaná účasť zamestnancov na
rozhodovacích procesoch v podniku prostredníctvom ich volených zástupcov. Len touto
formou je možné zabezpečovať optimálny vplyv zamestnancov na rozhodovanie v podniku,

pretože existuje právna povinnosť zamestnávateľa konzultovať každé významnejšie opatrenie
pred prijatím s ich zástupcami. Touto úpravou sa vytvoria právne predpoklady pre pluralitu
subjektov pracovnoprávnych vzťahov všetkých zamestnancov na rozhodnutiach
zamestnávateľa, ktoré ovplyvňujú ich záujmy.
Ustanovuje sa, aby zamestnanci zamestnávateľov pôsobiacich na území členských štátov
Európskej únie so sídlom v Slovenskej republike mali právo na nadnárodné informácie a na
prerokovanie záujmov týkajúcich sa zamestnancov v rozsahu ustanovení o európskej
zamestnaneckej rade.
Zákonník práce charakterizuje viaceré druhy inštitúcií a spôsoby konania v oblasti
kolektívnych pracovných vzťahov. Na utváraní spravodlivých a uspokojivých pracovných
podmienok sa zamestnanci zúčastňujú prostredníctvom príslušného odborového orgánu,
zamestnaneckej rady alebo zamestnaneckého dôverníka: spolurozhodovaním, prerokovaním,
právom na informácie, kontrolnou činnosťou.
Zamestnanci majú právo na kolektívne vyjednávanie len prostredníctvom príslušného
odborového orgánu.
3.13.2 Odborová organizácia, zamestnanecké rady a zamestnanecký dôverník
Odborová organizácia je dobrovoľné združenie, ktoré nezávisle od vôle zamestnávateľa môžu
na pracovisku vytvoriť zamestnanci. Zamestnávateľovi sa ukladá povinnosť nielen strpieť
takéto založenie odborovej organizácie, ale aj umožniť zamestnancom, aby na pracovisku
odborová organizácia pôsobila. Vznik odborových orgánov je v súlade s § 2 odsek 1 zákona č.
83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Tento zákon vychádza z
Dohovoru MOP č. 87 z roku 1948 o slobode odborov a ochrane práva odborovo sa združovať
a je v súlade s Dohovorom MOP č. 98 z roku 1949 o použití zásad práva na organizovanie sa
a o kolektívnom vyjednávaní.
Ťažisko odborových orgánov pri zastupovaní záujmov zamestnancov spočíva v uzatváraní
kolektívnych zmlúv. Obsahom kolektívnych zmlúv budú najmä pracovné podmienky, napr.
dĺžka pracovného času, dĺžka dovolenky, výška odstupného, mzdové podmienky (napr.
príplatok za prácu nadčas, príplatok za pracovnú pohotovosť), vzťahy medzi zamestnávateľmi
a zamestnancami (napríklad aké informácie bude zamestnávateľ poskytovať zamestnancom
alebo ich zástupcom, ako často), ako sa bude vykonávať kontrola odborovým orgánom.
Úloha odborových orgánov vychádza z Dohovoru MOP č. 154 z roku 1981 o podpore
kolektívneho vyjednávania a z Odporúčania MOP č. 163 z roku 1981 o podpore kolektívneho
vyjednávania a je v súlade s Odporúčaním MOP č. 91 z roku 1951 o kolektívnych dohodách.
V súlade s novou právnou úpravou Zákonníka práce je možné v kolektívnej zmluve upraviť
pracovné podmienky, mzdové podmienky alebo vzťahy medzi zamestnávateľmi
a zamestnancami výhodnejšie ako sú upravené v tomto zákone alebo v inom
pracovnoprávnom predpise, ak to tento zákon alebo iný pracovnoprávny predpis výslovne
nezakazuje alebo ak z ich ustanovení nevyplýva, že sa od nich nemožno odchýliť.
Zákonník práce ustanovuje výslovne povinnosť zamestnávateľa rokovať s každou odborovou
organizáciou, bez zvýhodňovania niektorej z nich. Takáto úprava je v súlade s čl. 37 Ústavy
SR, podľa ktorého obmedzovať počet odborových organizácií, ako aj zvýhodňovať niektoré z
nich v podniku alebo v odvetví je neprípustné. Ustanovuje sa, ktorá organizácia je oprávnená
v pracovnoprávnych vzťahoch zastupovať zamestnancov, členov odborovej organizácie, ak
pôsobia u zamestnávateľa popri sebe viaceré odborové organizácie a tiež ktorá odborová

organizácia vystupuje v pracovnoprávnych vzťahoch za zamestnanca, nečlena odborovej
organizácie. V tomto ustanovení sa výslovne pripúšťa možnosť, aby si zamestnanec sám určil
odborovú organizáciu, ktorá ho bude v pracovnoprávnych vzťahoch zastupovať.
Právna úprava vymedzuje vecnú pôsobnosť odborových orgánov v pracovnoprávnych
vzťahoch. V novej úprave sa upravujú formy participácie odborových orgánov a tiež
vymedzujú povinnosti zamestnávateľa. Jednou z uvedených foriem je aj prerokovanie.
Ďalšou z foriem účasti príslušného odborového orgánu na utváraní spravodlivých a
uspokojivých pracovných podmienok u zamestnávateľa je právo na informácie. Uvedené
právo sa výrazne prezentuje aj v niektorých smerniciach Európskej únie. Zamestnanci majú
právo na informácie priamo alebo sprostredkovane cez zástupcov zamestnancov. V
jednotlivých ustanoveniach príslušný odborový orgán má okrem práva kontrolnej činnosti v
oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, aj právo kontrolnej činnosti z hľadiska
dodržiavania pracovnoprávnych predpisov vrátane mzdových predpisov a záväzkov
vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv.
Ústavou zakotvená koaličná sloboda, rovnako ako aj Dohovor MOP č. 135, Smernice
Európskej únie upravujúce pracovné právo, Európska sociálna charta a Európska charta
základných sociálnych práv predpokladajú, že záujmy zamestnancov vo vzťahu k
zamestnávateľom budú chránené nielen odborovými orgánmi, ale aj inými právnymi formami
zastúpenia, akými sú zamestnanecké rady, resp. zástupcovia na ochranu bezpečnosti pri
práci (prípadne aj zástupcovia mladistvých, žien, zástupcovia zdravotne postihnutých
zamestnancov, alebo zástupcovia zamestnancov podľa profesijného zaradenia). Všetky
uvedené právne formy zastupovania záujmov zamestnancov sú dobrovoľnými formami
uplatnenia ústavnej, koaličnej slobody. Zákonník práce upravuje zastúpenie zamestnancov
prostredníctvom zamestnaneckých rád. Zamestnanecká rada je na rozdiel od odborovej
organizácie orgánom všetkých zamestnancov.
Funkcia zamestnaneckého dôverníka sa zriaďuje u zamestnávateľa, kde z dôvodu nízkeho
počtu zamestnancov nie je predpoklad efektívneho fungovania zamestnaneckej rady,
organizovanie volieb, časové lehoty, kompetencie zamestnaneckých rád a spôsob uhrádzania
nákladov spojených s činnosťou zamestnaneckých rád.
Volebné obdobie zamestnaneckej rady a zamestnaneckého dôverníka je štyri roky.
V družstvách, kde súčasťou členstva je aj pracovný vzťah člena k družstvu, sa osobitne
ustanovuje, ktorý orgán je možné považovať za zamestnaneckú radu. Nová právna úprava v
tomto prípade dáva dôraz na skutočnosť, aby išlo o volený orgán družstva. Zamestnávateľ
je povinný umožniť uskutočnenie volieb do zamestnaneckej rady, ak o to zamestnávateľa
písomne požiada aspoň 10 % zamestnancov. Zákonník práce ustanovuje aj podmienky, kto
volí členov zamestnaneckej rady, ich počet, ktorý je závislý od počtu zamestnancov. Rovnako
sa ustanovuje, kto môže byť členom zamestnaneckej rady. Problém môže spôsobiť termín
osoby blízke zamestnávateľovi. Pôjde najmä o rodinných príslušníkov, ale aj ďašie fyzické
osoby, okruh ktorých je vymedzený v Občianskom zákonníku.
Zánik zamestnaneckej rady sa môže udiať len v prípadoch uvedených zákonom:
a) uplynutím volebného obdobia,
b) odstúpením zamestnaneckej rady, prijatého na zhromaždení zamestnancov,
c) odvolaním zamestnaneckej rady nadpolovičnou väčšinou zamestnancov prítomných
na hlasovaní,

d) poklesom počtu zamestnancov na menej ako 50.
Zákonník práce ustanovuje aj príčiny zániku členstva v zamestnaneckej rade a zániku funkcie
zamestnaneckého dôverníka..
Tieto spočívajú na rozhodnutí samého zamestnanca, a to jeho vzdaním sa alebo skončením
jeho pracovného pomeru u zamestnávateľa. Členstvo zamestnanca v zamestnaneckej rade
môže skončiť aj jeho odvolaním nadpolovičnou väčšinou zamestnancov. Dôvody odvolania
zákon neupravuje. V praxi za odvolaním člena zamestnaneckej rady bude nespokojnosť
zamestnancom s výkonom jeho funkcie.
Zamestnávateľ nesmie postihovať člena príslušného odborového orgánu, zamestnaneckej
rady, zamestnaneckého dôverníka na ochranu práce sankciami z dôvodu uplatnenia ich práva.
Zamestnávateľ počas výkonu funkcie a v ochrannej dobe nesmie s nimi skončiť pracovný
pomer bez predchádzajúceho súhlasu zástupcov zamestnancov. Zabezpečenie ochrany práv
členov odborového orgánu, zamestnaneckej rady a zamestnaneckého dôverníka na ochranu
práce sa navrhuje v súlade s Dohovorom MOP č. 135 z roku 1971 o ochrane a podmienkach
na činnosť poskytovaných zástupcom pracovníkov v podniku, ďalších zástupcov
zamestnancov, ktorí budú chrániť ekonomické a sociálne záujmy zamestnancov. Nová právna
úprava o európskych zamestnaneckých radách má za cieľ rozvíjať informácie, prerokovanie a
účasť zamestnancov v nadnárodných spoločnostiach a ustanoviť postupy informovania
zamestnancov a prerokovanie s nimi o rozhodnutiach, ktoré sa ich týkajú v súlade so
Smernicou 94/45/ES z 22. septembra 1994 o zriadení európskej zamestnaneckej rady alebo
procedúre informovania zamestnancov a konzultovania s nimi v podnikoch alebo skupinách
podnikov pôsobiacich v rámci Európskej únie. Táto požiadavka vyplynula z Národného
programu pre prijatie acquis communautaire z roku 1999.
3.13.3 Nadnárodné pôsobnosti
Tieto postupy informovania zamestnancov a prerokovanie s nimi sa majú zabezpečiť tak, aby
boli prispôsobené nadnárodnej štruktúre zamestnávateľských subjektov, aby nedošlo k
nerovnému zaobchádzaniu so zamestnancami, ktorých sa rozhodnutia týkajú v rámci toho
istého zamestnávateľského subjektu alebo skupiny zamestnávateľov.
Za tým účelom sa vyžaduje prijať postup o zriadení európskej zamestnaneckej rady alebo iný
vhodný postup pre nadnárodné informovanie zamestnancov a prerokovanie s nimi, ktorý by
vyústil do relevantnej právnej formy. V tomto ustanovení sa zároveň upravuje otázka, kto
bude znášať náklady súvisiace so zriadením a činnosťou osobitného vyjednávacieho orgánu,
európskej zamestnaneckej rady a ostatné náklady súvisiace s výkonom činnosti členov v
týchto orgánoch.
Zákonník práce ustanovuje, ktorí zamestnávatelia sú povinní poskytovať nadnárodné
informácie svojim zamestnancom. Ide o zamestnávateľov a ich skupiny, organizačné jednotky
a ich skupiny alebo reprezentantov zamestnávateľa a ich skupiny za podmienky, že pôsobia
na území členských štátov Európskej únie a ich sídlom je Slovenská republika. V súčasnej
dobe uvedené kritériá spĺňa veľmi málo zamestnávateľov.
Nová právna úprava vymedzila základné pojmy, a to najmä, že zamestnávateľ s pôsobnosťou
na území členských štátov Európskej únie, skupina zamestnávateľov s pôsobnosťou na území
členských štátov Európskej únie, ústredné vedenie zamestnávateľa, prerokovanie a osobitný
vyjednávací orgán. Zákon sa vzťahuje na zamestnávateľov a skupiny zamestnávateľov
pôsobiacich na území členských štátov Európskej únie so sídlom v Slovenskej republike a na

organizačné jednotky zamestnávateľa alebo skupiny zamestnávateľov pôsobiacich v
Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike.
Zákon upravuje zriadenie európskej zamestnaneckej rady alebo ustanovenie iného postupu
pre nadnárodné informácie a prerokovanie a zároveň aj zriadenie osobitných vyjednávacích
orgánov. Osobitný vyjednávací orgán, zložený zo zástupcov zamestnancov, uzatvára písomnú
dohodu s ústredným vedením zamestnávateľa o právnom postavení európskej zamestnaneckej
rady, alebo o ustanovení iného postupu o nadnárodných informáciách a prerokovaní so
zamestnancami. Ustanovenie uvádza, na aký účel sa zriaďuje osobitný vyjednávací výbor, za
akých podmienok, jeho zloženie, činnosť a fungovanie. Písomná dohoda o zriadení európskej
zamestnaneckej rady obsahuje určenie všetkých zamestnávateľov, na ktorých sa vzťahuje:
zloženie európskej zamestnaneckej rady, počet jej členov, rozdelenie miest a funkčné
obdobie; funkcie členov a postup informovania európskej zamestnaneckej rady a
prerokovanie s ňou; miesto konania, počty termínov a trvania zasadaní európskej
zamestnaneckej rady; finančné a materiálne zdroje na činnosť európskej zamestnaneckej rady
a dobu platnosti dohody o európskej zamestnaneckej rade a postup jej opätovného
dojednávania.
Ústredné vedenie zamestnávateľa a osobitný vyjednávací orgán sa môžu písomne dohodnúť,
že namiesto európskej zamestnaneckej rady zriadia iný nadnárodný informačný a prerokovací
postup. Táto písomná dohoda musí ustanoviť spôsob, akým zástupcovia zamestnancov
uplatnia právo stretávať sa s cieľom prediskutovať informácie, ktoré im boli oznámené. Tieto
informácie sa týkajú predovšetkým nadnárodných otázok, ktoré významne ovplyvňujú
záujmy zamestnancov.
V prípade, že sa ústredné vedenie zamestnávateľa nedohodne s osobitným vyjednávacím
orgánom na zriadení európskej zamestnaneckej rady, resp. ústredné vedenie odmieta rokovať
o zriadení európskej zamestnaneckej rady, zriaďuje sa táto zo zákona. Vylúči sa tak prípadný
nezáujem ústredného vedenia alebo osobitného vyjednávacieho orgánu zriadiť európsku
zamestnaneckú radu. Týmto spôsobom sa naplní právo zamestnancov na nadnárodné
informácie.
Kreovanie európskej zamestnaneckej rady a jej fungovanie vychádza zo Smernice 94/45/ES o
zriadení európskej zamestnaneckej rady. Ustanovuje počet členov európskej zamestnaneckej
rady, počet zástupcov každého zo zamestnancov a každého zamestnávateľa v závislosti od
počtu zamestnancov. Tiež sa ustanovuje predseda a jeho zástupca voľbou. Členstvo v
európskej zamestnaneckej rade je časovo obmedzené. V tomto smere sa vymedzujú otázky,
ktoré ústredné vedenie prerokúva s európskou zamestnaneckou radou. Ide o podobné okruhy
činností ako prerokúvajú odborové orgány alebo zamestnanecké rady, pokiaľ ide o činnosť v
bežnom podniku. Európska zamestnanecká rada plní funkciu zástupcu zamestnancov v
nadnárodnom rozsahu.
Členovia osobitného vyjednávacieho orgánu, členovia európskej zamestnaneckej rady a
zástupcovia zamestnancov zamestnávateľa zabezpečujúcich iný postup na nadnárodné
informácie a na ich prerokovanie sú chránení podľa tohto zákona.
Účinnosť Zákonníka práce sa upravuje v nadväznosti na účinnosť zákona o štátnej službe a
zákona o verejnej službe k 1. aprílu 2002, ktorý bol nahradený zákonom o výkone práce vo
verejnom záujme účinným od 1.1.2004 . Účinnosť § 5 ods. 2 až 5 Zákonníka práce o vysielaní
zamestnancov na výkon prác k inému zamestnávateľovi na územie členského štátu Európskej
únie a § 241 až § 250 o práve zamestnancov na nadnárodné informácie a na ich prerokovanie,
je viazaná na deň vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie.

Zákon č. 165/2002 Z. z. nadobudol účinnosť 1. apríla 2002. Ustanovenie § 226a stráca
účinnosť 31.marca 2007.
Zákon č. 408/2002 Z. z. nadobudol účinnosť 1. januára 2003 okrem čl. II (novela Zákonníka
práce), ktorý nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia (25.júla 2002).
Zákon č. 413/2002 Z. z. v znení zákona č. 639/2002 Z. z. nadobúda účinnosť 1. januára 2004.
Zákon č. 210/2003 Z. z. nadobúda účinnosť 1. júla 2003 s výnimkou článku I siedmeho bodu
(§ 7 ods. 3), ktorý nadobudne účinnosť odo dňa, keď nadobudne platnosť zmluva o pristúpení
Slovenskej republiky k Európskej únii, bodu 109, 110 a 111 ( § 100 písm. d/, § 106 ods. 2, §
108 ), ktoré nadobúdajú účinnosť 1.januára 2004.

3.14 Práca vo verejnom záujme
Zákon o výkone práce vo verejnom záujme upravuje práva a povinnosti zamestnancov
a zamestnávateľov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorými sú:
a) štátne orgány, obce, vyššie územné celky a právnické osoby, ktorým zákon zveruje
právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb
v oblasti verejnej správy,
b) právnické osoby zriadené zákonom a právnické osoby zriadené štátnym orgánom, obcou
alebo vyšším územným celkom podľa osobitného zákona,
c) právnické osoby založené štátnym orgánom, Fondom národného majetku SR, obcou alebo
vyšším územným celkom, ak majetková účasť alebo súčet majetkovej účasti štátu, Fondu
národného majetku SR, obce alebo vyššieho územného celku je viac ako 67%,
d) iné právnické osoby založené štátnym orgánom, obcou alebo vyšším územným celkom, u
ktorých väčšinu členov riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov navrhuje štátny
orgán, obec alebo vyšší územný celok.
Na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa vzťahuje
Zákonník práce, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak.
Verejným záujmom sa rozumie záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech
všetkým občanom alebo väčšine občanov.
Na výkon práce vo verejnom záujme zamestnanec musí spĺňať zákonom stanovené
predpoklady. Miesto vedúceho zamestnanca, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho orgánu
u zamestnávateľa uvedeného v § 1 ods.2 zák.č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom
záujme a miesta ďalšieho vedúceho zamestnanca, u ktorého to určí pracovný poriadok, sa
obsadzuje na základe výsledku výberového konania, ak osobitný predpis neustanovuje voľbu
alebo vymenovanie vedúceho zamestnanca kolektívnym orgánom.
Zákon o výkone práce vo verejnom záujme ďalej osobitne upravuje povinnosti a obmedzenia
zamestnanca a ich účasť v pracovnoprávnych vzťahoch.
Odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je upravené
samostatným zákonom.

3.15 Štátna služba
Zákon o štátnej službe upravuje právne vzťahy pri vykonávaní štátnej služby. Obsahom
vykonávania štátnej služby sú práva a povinnosti štátu a štátneho zamestnanca vyplývajúce
z výkonu štátnej služby alebo súvisiace s výkonom štátnej služby.
Na právne vzťahy štátnych zamestnancov pri vykonávaní štátnej služby sa Zákonník práce
vzťahuje len, ak to výslovne ustanovuje tento zákon. Právne vzťahy štátnych zamestnancov
pri výkone štátnej služby sú verejnoprávne vzťahy štátnych zamestnancov k štátu.
Štátnou službou sa rozumie plnenie úloh štátnej správy alebo vykonávanie štátnych záležitostí
v rozsahu pôsobnosti ustanovenej osobitnými predpismi, ktoré štátny zamestnanec vykonáva
v služobnom úrade v príslušnom odbore štátnej služby, ak plnenie jeho úloh zahŕňa riadenie,
rozhodovanie, kontrolu, odbornú prípravu rozhodnutí, odbornú prípravu návrhu zákonov a
ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane odborných činností súvisiacich
s ich prerokúvaním a schvaľovaním alebo odbornú prípravu podkladov na výkon štátnych
záležitostí. Štátna služba sa vykonáva v prípravnej štátnej službe, stálej štátnej služby a
dočasnej štátnej službe. Štátnozamestnanecký pomer po splnení zákonom stanovených
predpokladov vzniká na základe vymenovania dňom určeným v písomnom rozhodnutí o
vymenovaní a zložením sľubu.
Zákon o štátnej službe ďalej osobitne upravuje zmenu a skončenie štátnozamestnaneckého
pomeru, práva a povinnosti štátneho zamestnanca, disciplinárnu zodpovednosť, podmienky
výkonu štátnej služby, odmeňovanie, nemocenské zabezpečenie štátnych zamestnancov,
náhradu škody ako i problematiku kolektívneho vyjednávania v štátnej službe.
3.16 Judikáty
R 5/ 1974: Čas, v ktorom sa má skončiť pracovný pomer dohodou uzavretou medzi
organizáciou a pracovníkom (§ 43 ods. 1 Zák. práce), nemusí byť určený len kalendárnym
dňom. Môže byť dohodnutý napr. časom skončenia prác, skončenia práceneschopnosti
pracovníka a pod. Čas skončenia pracovného pomeru musí však byť v týchto prípadoch
určený tak, aby nevznikla pochybnosť o dojednanom dni, ktorým sa má pracovný pomer
skončiť.
R 20/ 1987: Neplatnosť rozviazania pracovného pomeru podľa ustanovenia § 64 Zák. práce
môže uplatniť pracovník i organizácia nielen pri výpovedi, okamžitom zrušení alebo zrušení v
skúšobnej dobe, ale tiež pri rozviazaní pracovného pomeru dohodou. Ak žaloba o neplatnosť
rozviazania pracovného pomeru dohodou nebola podaná v lehote stanovenej v § 64 Zák.
práce, skončil pracovný pomer dohodou účastníkov o jeho rozviazaní. Platnosť rozviazania
pracovného pomeru dohodou nemôže byť neskôr súdom posudzovaná. V konaní o uloženie
povinnosti organizácii vyznačiť skončenie pracovného pomeru v občianskom preukaze
pracovníka sa však súd musí zaoberať tým, či existuje právny úkon smerujúci k rozviazaniu
pracovného pomeru dohodou a kedy na jeho základe došlo ku skončeniu pracovného pomeru.
R 34/ 1968: Výpovedný dôvod musí byť v písomnej výpovedi uvedený tak, aby bolo zrejmé,
aké sú skutočné dôvody, ktoré vedú druhého účastníka pracovného pomeru k tomu, že
rozväzuje pracovný pomer, aby nevznikali pochybnosti o tom, čo chcel účastník prejaviť, t. j.
ktorý zákonný výpovedný dôvod uplatňuje, a aby bolo zistené, že uplatnený výpovedný
dôvod nebude môcť byť dodatočne menený. Doručenie výpovede podmieňuje platnosť

výpovede (§ 44 ods. 1 Zák. práce) a má význam z hľadiska dĺžky i počiatku výpovednej
lehoty.
Z III (s. 112): Vedľa platného prejavu vôle smerujúceho k rozviazaniu pracovného pomeru
výpoveďou je hmotnoprávnou podmienkou platnej výpovede i doručenie písomného prejavu
druhému účastníkovi (§ 44 ods. 1 veta druhá Zák. práce).
Z III (s. 114): Uvedenie výpovedného dôvodu vo výpovedi je dôležité aj preto, že uvedený
výpovedný dôvod nemožno dodatočne meniť (§ 44 ods. 2, veta druhá Zák. práce).
R 17/ 1977: Pred okamžitým zrušením pracovného pomeru s pracovníkom musí mať
organizácia zistený dôvod tohto okamžitého zrušenia; nestačí len podozrenie, že je tu tento
dôvod daný. Zistenie dôvodu potom nie je spravidla možné bez vyjadrenia sa pracovníka k
dôvodu skončenia pracovného pomeru uplatňovanému organizáciou.
R 21/ 1968: Ustanovenie § 58 ods. 2 Zák. práce nie je donucujúcim ustanovením. Ak sa
účastníci v písomnej pracovnej zmluve dohodli o tom, že „oznámenie o zrušení pracovného
pomeru bude doručené druhej strane najneskoršie tri dni predo dňom, kedy má pracovný
pomer skončiť“, došlo tým k dojednaniu konkrétnej podmienky pre účinné zrušenie
pracovného pomeru v skúšobnej dobe v zmysle ustanovenia § 241 Zák. práce.
Z IV (s. 947): Pri hmotnej zodpovednosti možno spravidla okamih poznania škody stotožniť s
okamihom poznania zodpovedných osôb, pretože okruh takto zodpovedných osôb určuje
dohoda o hmotnej zodpovednosti. V iných prípadoch, najmä pri všeobecnej zodpovednosti za
škodu, nemožno vylúčiť možný časový rozdiel medzi okamihom, keď sa organizácia o škode
dozvedela, a okamihom, keď sa dozvedela o zodpovednej osobe (§ 263 ods. 3 Zák. práce).
R 32/ 1960 (s. 239 ods. 5, 6 a s. 240 ods. 3): Aj keď zamestnanec neprevzal hmotnú
zodpovednosť za zverené hodnoty podniku, nemožno vylúčiť jeho všeobecnú zodpovednosť
za vzniknutý schodok na týchto hodnotách. Je teda potrebné aj v takom prípade zistiť výšku
schodku a objasniť, ako zamestnanec plnil svoje povinnosti pri vykonávaní pracovných úloh,
a to napr. pri preberaní tovaru, pri jeho skladovaní, pri jeho zabezpečení pred možným
poškodením alebo odcudzením, pri vedení administratívy prevádzky, pri odosielaní tržieb atď.
R III/ 1967 (s. 62 ods. 3, 4 a 5): Ak ide o škodu spôsobenú trestným činom z nedbanlivosti, a
to aj v opilosti, ďalej o škodu spôsobenú úmyselným trestným činom na zdraví, na
odložených veciach (§ 204 ods. 1 Zák. práce) a na ostatných veciach, môže voči obvinenému
uplatniť nárok na náhradu škody len organizácia, u ktorej je v pracovnom pomere. Súd
rozhodujúci o nároku tejto organizácie vychádza z príslušných ustanovení Zákonníka práce (§
172 a nasl. Zák. práce). Ak obvinený spôsobil takým trestným činom škodu cudzej
organizácii alebo tretej osobe, nemôžu cudzie organizácie alebo tretia osoba proti obvinenému
pracovníkovi uplatňovať nárok na náhradu škody spôsobenej im trestným činom.
R 12/ 1976 (s. 73- 75): Charakteristickými znakmi zverených hodnôt, ktoré je pracovník
povinný vyúčtovať, je ich určenie na obeh alebo obrat a osobná dispozícia zodpovedného
pracovníka s nimi po celú dobu, počas ktorej ich má zverené (porovnaj aj R 70/ 1972). Z
okruhu týchto hodnôt sú vylúčené základné prostriedky, napr. motorové vozidlá a drobné
krátkodobé predmety v užívaní (napr. inventárne predmety). Dohody o hmotnej
zodpovednosti, ktoré majú za predmet motorové vozidlá, sú neplatné a zodpovednosť vodiča
za zverené auto možno posudzovať len podľa ustanovenia § 172 Zák. práce. Prepravovaný
tovar predstavuje však hodnotu v zmysle ustanovenia § 176 ods. 1 Zák. práce aj vtedy, ak má
povahu základných prostriedkov alebo predmetov postupnej spotreby.
R 55/ 1971 (s. 156 ods. 2, s. 157 ods. 1): Z hranice plnenia pracovných úloh a priamej
súvislosti s nimi nevybočuje taká činnosť pracovníka, ktorej nechýba miestny, časový a vecný

(vnútorne účelový) vzťah k plneniu pracovných úloh. Uvedené kritériá nemajú však rovnaký
význam; rozhodujúci je vecný (vnútorne účelový) vzťah, t. j. vzťah k činnosti, ktorou bola
spôsobená škoda, k pracovným úlohám. V podstate ide o to, či pri činnosti, ktorou bola
spôsobená škoda, sledoval pracovník z objektívneho aj subjektívneho hľadiska plnenie
pracovných úloh.
R 29/ 1983: Ak sa účastník občianskeho súdneho konania dovoláva premlčania, nemôže súd
premlčané právo (nárok) priznať; návrh na začatie konania v takom prípade zamietne. To platí
tiež pri práve (nároku) na náhradu škody aj v prípadoch, v ktorých ešte nie je preukázaná
zodpovednosť za škodu alebo výška škody.
R 97/ 1968: Uznanie záväzku na náhradu škody podľa § 185 ods. 4 Zák. práce nie je
samostatným zaväzovacím dôvodom ani sa ním nezakladá domnienka o existencii dlhu v
dobe uznania. Uznanie záväzku na náhradu škody v požadovanej výške podľa ustanovenia §
185 ods. 4 Zák. práce nemení nič na skutočnosti, že právnym dôvodom vzniku tohto záväzku
môže byť len zavinené protiprávne konanie pracovníka, s ktorým Zákonník práce spája jeho
zodpovednosť za vzniknutú škodu; ak sa stalo písomnou formou, má však ten právny
dôsledok, že pre uplatnenie uznaného peňažného nároku platí desaťročná lehota podľa
ustanovenia § 263 ods. 2 Zák. práce. Otázku, či išlo zo strany pracovníka len o uznanie
záväzku na náhradu škody v požadovanej výške podľa ustanovenia § 185 ods. 4 Zák. práce,
teda o jednostranný právny úkon pracovníka, alebo o dohodu v zmysle § 244 a 259 Zák.
práce, je potrebné posudzovať podľa všeobecného ustanovenia § 240 Zák. práce o právnych
úkonoch a podľa ustanovenia § 242 toho istého zákona o neplatnosti právnych úkonov.
R 12/ 1976 (s. 68 ods. 5, 6, s. 69 ods. 1): Okolnosť, že organizácia nevytvorila hmotne
zodpovedným pracovníkom riadne pracovné podmienky, považujú súdy za dôvod úplného
alebo čiastočného zbavenia zodpovednosti pracovníka v zmysle ustanovenia § 176 ods. 3 Zák.
práce. Ako schodok bez zavinenia hmotne zodpovedného pracovníka súdy v jednotlivých
prípadoch posudzujú napr. schodok zistený po vlámaní cudzej osoby do predajne alebo
schodok na obaloch, ktorý vznikol následkom nedostatočných skladovacích priestorov. Ako
okolnosť čiastočne zbavujúcu zodpovednosti hmotne zodpovedného pracovníka posudzujú
súdy napr. to, že organizácia poverila funkciou skladníka a nákupcu nespôsobilého
pracovníka a nedostatočne kontrolovala výkon jeho práce, ako aj to, že organizácia neurobila
potrebné opatrenie na zamedzenie schodku.
R 25/ 1982: Náležitosťou dohody o hmotnej zodpovednosti (§ 176 ods. 1 a 2 Zák. práce), na
platnosť ktorej sa vyžaduje písomná forma, je jej podpis. Vlastnoručný podpis takejto dohody
nemožno nahrádzať mechanickými prostriedkami (podpisovou pečiatkou štatutárneho orgánu
zamestnávateľa). Písomná dohoda o hmotnej zodpovednosti (§176 ods. 2 Zák. práce), na
ktorej je iba podpisová pečiatka, je teda neplatná.
R 28/ 1961: Zmluva o hmotnej zodpovednosti sa stáva perfektnou až podpisom zmluvy a
pôsobí odo dňa jej podpisu. Jej dojednanie so spätnou účinnosťou je v rozpore s účelom
zákona. Pred podpisom zmluvy o hmotnej zodpovednosti zodpovedá zamestnanec za
spôsobenú škodu podľa všeobecnej zodpovednosti (§ 172 a nasl. Zák. práce).
R 48/ 1999: Vykonávanie funkcie člena štatutárneho orgánu nie je výkonom práce v
pracovnom pomere; tento vzťah nemožno skončiť niektorým zo spôsobov uvedených v
ustanovení § 42 ods. 1 Zákonníka práce.
Záver

Predkladaný materiál odráža právny stav k 1.1.2004 v znení neskorších úprav v oblasti
pracovnoprávnych vzťahov. Je určený širokej verejnosti, ktorá získa základné poznatky
o pracovnoprávnych normách platných v Slovenskej republike, o zásadách a princípoch
Zákonníka práce približujúcich sa k úpravám pracovného práva štátov Európskej únie.
Úlohy a kontrolné otázky z pracovného práva
1. Vymenujte obligatórne náležitosti pracovnej zmluvy .
2. Kedy a ako sa končí pracovný pomer dojednaný na dobu určitú ?
3. Čo sa stane pokiaľ zamestnanec aj po uplynutí dohodnutej doby pokračuje s vedomím
zamestnávateľa ďalej vo výkone práce ?
4. Zamestnanec si v pracovnej zmluve dohodol so zamestnávateľom skušobnú dobu 5
mesiacov. Jednalo sa o platné dohodnutie skúšobnej doby ?
5. Zamestnávateľ sa so zamestnancom ústne dohodne na podstatných náležitostiach pracovnej
zmluvy, ale k jej písomnému uzatvoreniu nedôjde. V dohodnutý deň nastúpi zamestnanec do
práce a po týždni mu zamestnávateľ predloží na podpis pracovnú zmluvu, súčasťou ktorej je
aj dohodnutie o skušobnej dobe spätne odo dňa vzniku pracovného pomeru. Je možné
dohodnutie skušobnej doby so spätnou platnosťou ?
6. Uveďte spôsoby skončenia pracovného pomeru ?
7. Uveďte dôvody skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa.
8. Aké dĺžky výpovedných dôb platia ?
9. Aké informácie nesmie zamestnávateľ požadovať od fyzickej osoby, ktorá sa uchádza
o prvé zamestnanie u zamestnávateľa ?
10. Uveďte prípady
zamestnávateľovi.

osobitnej

zodpovednosti

zamestnanca

za

škodu

spôsobenú

11. Vypracujte výpoveď zamestnávateľa z tzv. organizačných dôvodov.
12. Vypracujte podanie návrhu (žaloby) na zaplatenie schodku spôsobeného zamestnancom.
13. Zamestnancovi Jánovi Novákovi, ktorý mal v pracovnej zmluve dojednaný druh práce –
vodič nákladného auta, zamestnávateľ STAVBETÓN, s.r.o. oznámil, že od 1.12.2003 bude
natrvalo pracovať ako pomocník vodiča. Svoj postup zamestnávateľ odôvodnil tým, že na toto
miesto prijal skúsenejšieho vodiča. Zamestnanec Ján Novák takéto preradenie na inú prácu
považuje za neplatné, pretože je v rozpore so Zákonníkom práce.
Navrhnite správne riešenie a vypracujte písomný návrh.
14. Zamestnanec Peter Olšan dňa 19.12.2003 prevzal list od zamestnávateľa IRIŠ, a.s., podľa
ktorého s ním zamestnávateľ uvedeným dňom okamžite skončil pracovný pomer. V liste
vôbec neuviedol dôvod tohoto opatrenia, ale odkázal len na ust. § 68 Zákonníka práce.
Zamestnanec takéto okamžité skončenie pracovného pomeru považuje za neplatné.
Navrhnite správne riešenie a vypracujte písomný návrh.
15. Dňa 15.9.2003 Ján Ďuriš – stavebný robotník sa pri nakladaní štrku pošmykol na
zľadovateľom povrchu a utrpel komplikovanú zlomeninu pravej ruky, pre ktorú bol
práceneschopný do 15.12.2003. Po požiadaní o odškodnenie tohoto úrazu jeho zamestnávateľ
PRIEMBETÓN, a.s. mu odmietol náhradu škody poskytnúť s odôvodnením, že úraz si zavinil

sám, lebo mal šmykľavý terén posypať. Tým sa vraj zamestnávateľ zbavil zodpovednosti,
lebo o svojich povinnostiach zamestnanec bol riadne informovaný. Tvrdenie zamestnávateľa
považuje zamestnanec za nesprávne, lebo v rozhodnom čase nemal povinnosť udržiavať terén
v bezpečnom stave. Navrhnite riešenie a vypracujte písomný návrh.
16. Aké nároky si môže zamestnanec uplatniť voči zamestnávateľovi v prípade neplatného
skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa ?
17. Aké sú povinnosti zamestnanca voči zamestnávateľovi pri výkone inej zárobkovej
činnosti zamestnanca ?
18. Čo znamená pružný pracovný čas ?
19. Vymenujte na aké druhy dovoleniek má zamestnanec právo ?
20. Aké sú druhy pracovných pomerov ?
Literatúra
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4. KAPITOLA - OBCHODNÉ PRÁVO
Úvod
Obchodný zákonník ako právny kódex súkromnoprávnej povahy prijatý s účinnosťou
od 1.1.1992 je i po niekoľkých jeho novelizáciách neustále v procese vývinu.
Pomerne krátke obdobie od prechodu ekonomiky Slovenskej republiky na trhový
mechanizmus a trhové hospodárstvo nepreverilo doposiaľ v rovnakej miere únosnosť
všetkých právnych inštitútov, upravených Obchodným zákonníkom. Doposiaľ nevznikla ani
početná a reprezentatívna judikatúra obchodných súdov. Zatiaľ sa dostatočne nerozvinula ani
teória judikatúry (osobitne obchodnej). Obchodný zákonník sa na viacerých miestach
odvoláva na obchodné zvyklosti (obyčaje) a princípy zákona. I výklad týchto kategórií naráža
na ťažkosti, a to najmä z dôvodov, že sa obsah uvedených pojmov doposiaľ neustálil a to
v samotnom priestore obchodovania.
Obsah uvedenej kapitoly je koncipovaný so zreteľom na najnovšie legislatívne zmeny
v obchodnom práve, doterajšie teoretické poznatky a praktické skúsenosti z aplikácie
Obchodného zákonníka v reálnych obchodných vzťahoch a v živnostenskom zákone, ktoré sa
vo významnej miere dotkli všetkých podnikateľských subjektov a nielen ich. Dotkli sa
všetkých fyzických a právnických osôb, ktoré v tej či onej miere vykonávajú podnikateľskú
činnosť. To znamená, že sa vzťahujú aj na tzv. nepodnikateľské subjekty, ak vykonávajú
podnikateľskú činnosť doplnkovým spôsobom alebo, ak sa majetkovo podieľajú na podnikaní
iných podnikateľských subjektov.
Cieľ
Po preštudovaní uvedenej kapitoly z jej prvej časti nadobudnete vedomosti o
základných pojmoch s výsledkom získania znalostí o tom, čo je podnikanie a kto je
podnikateľ, z akých foriem podnikania sa dá vyberať, čo je právnická a čo je fyzická osoba,
aké podmienky musia byť splnené, ak sa má dostať živnostenský list, čo je obchodný register
a k čomu slúži, čo všetko musí absolvovať „nový podnikateľ“, aby dodržal zákony a ďalšie
nevyhnutné informácie a rady pri rozbehu podnikateľskej činnosti. V druhej časti tejto
kapitoly sa oboznámite so vznikom, zmenou a zánikom obchodnozáväzkových vzťahov
a druhmi zabezpečovacích prostriedkov, za účelom aplikácie získaných teoretických
vedomostí v praxi.
Návod ku štúdiu
Preštudovanie tejto kapitoly vrátane zodpovedania úloh v jej závere si bude vyžadovať
cca 20 hodín študijného času.
Okrem textu budete potrebovať Obchodný zákonník a Živnostenský zákon.

Vlastný text
I. PRVÁ ČASŤ
4.1. Základné pojmy
Základné vymedzenie pojmu podnikania môžeme nájsť v Zákone o živnostenskom podnikaní
a v Obchodnom zákonníku.
Podľa § 2 Obchodného zákonníka sa podnikaním rozumie sústavná činnosť vykonávaná
samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom
dosiahnutia zisku.
Aby činnosť bola podnikaním v zmysle Obchodného zákonníka musí obsahovať určité znaky.
Základné znaky podnikania sú:sústavnosť, samostatnosť, konanie vlastným menom,
konanie na vlastnú zodpovednosť, konanie za účelom dosiahnutia zisku. Podmienkou je,
aby všetky znaky boli dosiahnuté súčasne.
Sústavnosťou sa rozumie pravideľnosť a opakovateľnosť činností. Týmto znakom sa odlišuje
podnikanie od príležitostnej alebo náhodne vykonávanej zárobkovej činnosti.
Prevláda názor, že by sa činnosť podnikateľského charakteru mala vyznačovať určitou
permanentne trvajúcou profesionalitou, mala by plniť z pohľadu podnikateľa úlohu povolania
resp. mala by sa viazať na obdržanie a zachovanie podnikateľského oprávnenia.
Za podnikanie by sa vzhľadom na uvedené mohla považovať aj sezónna činnosť
(prevádzkovanie bufetu počas letného obdobia na kúpalisku a podobne)
V prípade, kedy by došlo k dlhodobejšiemu prerušeniu podnikateľskej aktivity by nebol
splnený predpoklad sústavnosti a nebolo by možné činnosť subjektu pokladať za podnikanie.
Samostatnosť je ďalším predpokladom, znamená, že ten, kto vykonáva podnikateľskú
činnosť, sám rozhoduje o jej spôsobe a rozsahu, dobe a mieste výkonu činnosti. Podnikateľ
musí organizovať svoju činnosť nezávisle od iných osôb v tom zmysle, že nemôže byť
niekým pravidelne a každodenne usmerňovaný alebo priamo riadený a nemôže byť osobne
podriadený ani žiadnemu obchodnému partnerovi.
Konanie vlastným menom znamená, že podnikateľ vykonáva podnikateľskú činnosť
pod svojím obchodným menom, pod ktorým je zaregistrovaný.
Obchodným menom fyzickej osoby je jej meno a priezvisko, ktoré môže obsahovať dodatok
odlišujúci osobu podnikateľa alebo druh podnikania, ako napríklad „ Ján Ďuriš, MAĽBY a
NÁTERY“.
Obchodným menom právnickej osoby je názov, pod ktorým je zapísaná v obchodnom registri.
Týka sa to obchodných spoločností, družstva a aj právnických osôb, ktoré sa zapisujú do
obchodného registra na základe osobitného zákona. Súčasťou obchodného mena právnických
osôb je aj dodatok označujúci ich právnu formu.
Konanie na vlastnú zodpovednosť v zmysle Obchodného zákonníka znamená nielen
zodpovednosť podnikateľa za porušenie podmienok zmluvy alebo právnych predpisov, ale
tiež zodpovednosť podnikateľa za úspešnosť podnikateľskej činnosti.

V podnikateľskej sfére náš právny poriadok nepozná tzv. subsidiárnu zodpovednosť, t.j. že
iný subjekt zodpovedá za záväzky iného subjektu. Táto zásada je najprirodzenejšia
v obchodnoprávnej a podnikateľskej sfére, ktorá je okrem iného typická aj tým, že podnikateľ
sám zodpovedá za záväzky, ktoré mu vznikli na základe podnikateľskej aktivity.
Konanie za účelom dosiahnutia zisku. Dosiahnutie zisku je hlavnou úlohou podnikateľskej
činnosti bez ohľadu na to, v akej výške sa dosahuje, a či sa v niektorom sledovanom období
dosiahne zisk alebo strata. Rozhodujúcim je len to, či bola činnosť uskutočnená za účelom
dosiahnutia zisku. Táto podmienka je prirodzeným dôsledkom a zároveň príčinou
fungujúceho trhového mechanizmu. Bez dosiahnutia zisku nemôže podnikateľský subjekt
jednoducho existovať a ak ho dlhodobo nedosahuje, čaká ho skôr alebo neskôr bankrot.
Povedzme si, že pre žiadneho podnikateľa nie je rozhodujúce, či otázku zisku nejaký zákon
uvádza alebo nie. Je to jednoducho existenčná nevyhnutnosť a musí sa oň snažiť, aby prežil.
Kto je teda osobou oprávnenou podnikať?
Vymedzenie pojmu podnikateľ obsahuje ustanovenie § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka. Pod
pojmom podnikateľ sa rozumie právne samostatný, vlastnícky oddelený právny subjekt, ktorý
vykonáva podnikateľskú činnosť vo vlastnom mene. Obchodný zákonník uvádza štyri
kritéria, z ktorých fyzická osoba alebo právnická osoba musí ako podnikateľ spĺňať aspoň
jedno a to:
a) osoba zapísaná v obchodnom registri,
b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa
osobitných predpisov,
d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie
podľa osobitného predpisu.
Podnikom sa na účely Obchodného zákonníka rozumie súbor hmotných, ako aj osobných
a nehmotných zložiek podnikania. K podniku patria veci, práva a iné majetkové hodnoty,
ktoré patria podnikateľovi a slúžia na prevádzkovanie podniku alebo vzhľadom na svoju
povahu majú tomuto účelu slúžiť.
Obchodným majetkom sa na účely Obchodného zákonníka rozumie súhrn majetkových
hodnôt ( vecí, pohľadávok a iných práv a peniazmi oceniteľných iných hodnôt), ktoré patria
podnikateľovi a slúžia alebo sú určené na jeho podnikanie.
Pod obchodným imaním sa rozumie súbor obchodného majetku a záväzkov vzniknutých
podnikateľovi v súvislosti s podnikaním.
Čistým obchodným imaním je obchodný majetok po odpočítaní záväzkov vzniknutých
podnikateľovi v súvislosti s podnikaním.

Vlastné imanie tvoria vlastné zdroje financovania obchodného majetku podnikateľa podľa
osobitného predpisu.
Obchodné meno je názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony pri svojej
podnikateľskej činnosti. Obchodným menom fyzickej osoby je jej meno a priezvisko a môže
obsahovať dodatok odlišujúci osobu podnikateľa alebo druh podnikania. Súčasťou
obchodného mena obchodných spoločnosti tak ako sme už uviedli je aj dodatok označujúci
ich právnu formu. Obchodným menom právnickej osoby, ktorá sa nezapisuje do obchodného
registra je názov, pod ktorým bola zriadená. Obchodné meno nesmie byť zameniteľné
s obchodným menom iného podnikateľa a nesmie vzbudzovať klamlivú predstavu
o podnikateľovi alebo o predmete podnikania. Podnikateľ je povinný uvádzať obchodné meno
spolu s dodatkom označujúcim jeho súčasný právny stav, najmä s dodatkom „v likvidácii“, „v
konkurze“ alebo „vo vyrovnaní“. Obchodné mená viacerých právnických osôb môžu
vyjadrovať spoločnú majetkovú účasť spoločníkov, ak sú navzájom odlíšiteľné.
Na odlíšenie obchodného mena právnickej osoby nestačí rozdielne označenie právnej formy.
Ak ide o fyzickú osobu, stačí na odlíšenie uvedenie iného miesta podnikania. Ak má fyzická
osoba rovnaké meno a priezvisko ako iný podnikateľ v tom istom mieste podnikania, je
povinná doplniť svoje obchodné meno s uvedením dodatku, ktorý sa týka mena alebo druhu
podnikania tak, aby sa obchodné mená dali vzájomne odlíšiť.
Ak podniká spolu viac osôb pod spoločným označením bez založenia právnickej osoby, sú
tieto osoby spoločne a nerozdielne povinné splniť záväzky vzniknuté pri podnikaní.
Konanie podnikateľa. Ak je podnikateľ fyzická osoba koná osobne alebo za neho koná
zástupca. Právnická osoba koná štatutárnym orgánom alebo za ňu koná zástupca.
Konaním podnikateľa treba rozumieť uskutočňovanie právnych úkonov navonok, voči tretím
osobám.
Štatutárne orgány jednotlivých obchodných spoločností a družstva sú nasledovné:
- vo verejnej obchodnej spoločnosti je štatutárnym orgánom každý zo spoločníkov, pokiaľ
spoločenská zmluva neurčuje, že konajú spoločne, ak sú na konanie v mene spoločnosti vo
všetkých jej záležitostiach spoločenskou zmluvou poverení len niektorí spoločníci, sú len títo
spoločníci jej štatutárnym orgánom,
- v komanditnej spoločnosti sú štatutárnym orgánom komplementári,
- v spoločnosti s ručením obmedzeným je štatutárnym orgánom jeden alebo viac konateľov,
- v akciovej spoločnosti je štatutárnym orgánom predstavenstvo,
- v družstve je štatutárnym orgánom predstavenstvo.
Konanie štatutárneho orgánu je konaním právnickej osoby, štatutárny orgán koná v jej mene,
a to vo všetkých veciach. Konanie štatutárneho orgánu možno považovať za neobmedziteľné,
a to z nasledovného dôvodu: Ak by aj k akémukoľvek obmedzeniu konania štatutárneho
orgánu došlo v § 13 ods. 4 Obchodného zákonníka sa výslovne ustanovuje, že takéto
obmedzenie nie je účinné ani vtedy, keď bolo zverejnené (teda aj keď by o tomto obmedzení
vedeli). Z uvedeného vyplýva, že konanie štatutárneho orgánu síce možno obmedziť avšak
toto bude mať účinok iba dovnútra v rámci spoločnosti Ponímanie konania štatutárneho
orgánu ako konania samotnej právnickej osoby je v slovenskom právnom poriadku vyjadrené

aj ustanovením § 13 ods. 3. Toto ustanovenie totiž zakotvuje, že podnikateľ je zaviazaný
z konania osôb vykonávajúcich pôsobnosť štatutárneho orgánu, aj v prípade, keď prekročili
svojim konaním rozsah predmetu podnikania.
Ako výnimka z uvedenej zaviazanosti podnikateľa konaním osoby, ktorá vykonáva pôsobnosť
štatutárneho orgánu, ktorým táto prekročila rozsah predmetu podnikania, je prípad, keď je
prekročená pôsobnosť štatutárneho orgánu, ktorá je tomuto orgánu zverená zákonom alebo,
keď je prekročená pôsobnosť, ktorú mu zákon umožňuje zveriť.
Vykonávanie pôsobnosti štatutárneho orgánu umožňuje právna úprava nielen štatutárnym
orgánom samotným, ale v určitých stanovených prípadoch aj iným osobám. Ako príklad
možno uviesť likvidátora alebo správcu konkurznej podstaty.
Príklad:
V prípade likvidácie spoločnosti, ustanovením likvidátora do funkcie prechádza na neho
pôsobnosť štatutárneho orgánu. Koná v mene spoločnosti, avšak môže vykonávať len úkony
smerujúce k likvidácii spoločnosti. Likvidátor uzatvorí kúpnu zmluvu, ktorá nemá žiadnu
súvislosť s ukončením nevybavených obchodov. Takýmto konaním likvidátor prekročí
pôsobnosť štatutárneho orgánu, ktorú mu zákon zveruje, a preto v zmysle § 13 ods. 3 toto
jeho konanie spoločnosť nezaväzuje.
Podnikanie zahraničných osôb – zahraničné osoby môžu podnikať na území SR
za rovnakých podmienok ako slovenské osoby pokiaľ zo zákona nevyplýva niečo iné.
Zahraničná osoba je buď fyzická osoba, ktorá má bydlisko mimo územia Slovenskej
republiky alebo právnická osoba, ktorá má sídlo mimo územia SR. Oprávnenie zahraničnej
osoby podnikať na území SR vzniká až dňom zápisu do obchodného registra, pričom takýto
zápis má konštitutívny účinok, t.j. bez zápisu do obchodného registra nie je zahraničná osoba
oprávnená podnikať na území SR.
Zápis do obchodného registra – vznik právnickej osoby a teda vznik jej právnej subjektivity je
daná zápisom do obchodného registra s účinkami vzniku dňom, keď je právnická osoba takto
zapísaná.
So zápisom skutočností v obchodnom registri sa spájajú dva účinky:
•

Konštitutívne – podmieňujú vznik, účinok zapisovaných skutočností

•

Deklaratórne – skutočnosti, ktoré nastali v živote podnikateľa sú platné a účinné a ich
zápis v obchodnom registri s tým nespája podmienku vzniku týchto právnych
skutočností.

Veľmi výraznú zmenu priniesla novela Obchodného zákonníka s účinnosťou od 1.1.2002 do
právnej úpravy okamihu vzniku právomoci štatutárneho orgánu konať v mene spoločnosti. Do
účinnosti novely platilo, že štatutárny orgán je oprávnený konať až odvtedy, keď je zapísaný
v obchodnom registri. A naopak, kým bol štatutárny orgán zapísaný v obchodnom registri,
jeho konanie bolo konaním spoločnosti alebo družstva, teda aj potom, keď už bol napríklad
z funkcie odvolaný. Zápis do obchodného registra mal teda konštitutívny (právotvorný)
účinok. Platilo, že proti tomu, kto konal v dôvere v zápis do obchodného registra nemohol sa
ten, koho sa zápis týkal, domáhať, že zápis nezodpovedá skutočnosti. Po prijatí novely
Obchodného zákonníka od 1.1.2002 je situácia rozdielna. Platí totiž, že zápis štatutárneho
orgánu do obchodného registra má iba deklaratórny účinok. Znamená to, že zápisom tejto
skutočnosti do obchodného registra sa táto skutočnosť iba osvedčuje, avšak účinnosť

nadobúda okamihom ustanovenia štatutárneho orgánu. Na konanie štatutárneho orgánu nie je
teda potrebný zápis do obchodného registra.
Ochrana tretích osôb, ktoré konajú v dôvere v zápis do obchodného registra, je zakotvená aj
po novele, a to nasledovne: Tretie osoby môžu vychádzať z údajov zapísaných v obchodnom
registri, pokiaľ zapísaná osoba nepreukáže, že tretia osoba o tejto zmene vedela. Zmeny
údajov pred zápisom do obchodného registra sa môžu domáhať ako osoby, ktorých sa týka,
tak aj tretie osoby, ktoré sa o takejto zmene dozvedia.
Za súčasného platného právneho stavu už neexistuje povinnosť zápisu do obchodného registra
pre podnikateľov – fyzické osoby, tak ako tomu bolo podľa zák. 105/1990 Zb. o súkromnom
podnikaní občanov za splnenia určitých podmienok.
Zápis do obchodného registra je v podstate formálnou právnou podmienkou, ktorá má svoje
opodstatnenie v tom, že obchodný register je verejný zoznam a povinnosť zápisu do
obchodného registra sa vzťahuje len na tie osoby, o ktorých tak ustanovuje Obchodný
zákonník.
V obchodnom registri nie sú zapisované všetky podnikateľské subjekty a to z dôvodu, že sa
na nich vzťahuje iná právna úprava – napríklad podnikatelia fyzické osoby nezapísané
v obchodnom registri, príspevkové, rozpočtové alebo neziskové organizácie. Je tomu tak
preto, že obchodný register je zameraný len na registráciu subjektov podnikateľskej povahy
podľa Obchodného zákonníka.
Podnikateľom je aj subjekt, ktorý podniká na základe živnostenského oprávnenia.
Živnostenské oprávnenie môže mať podobu koncesnej listiny alebo živnostenského listu,
podľa druhu živností, ktoré bude podnikateľ vykonávať. Právna norma, ktorá upravuje
podmienky na zápis a vykonávanie podnikateľských činností je zákon č. 455/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov.
Živnostenské oprávnenie vydáva miestne príslušný živnostenský úrad. Držiteľ živnostenského
oprávnenia môže podnikať buď individuálnym spôsobom, alebo na základe spojenia sa
s inými podnikateľmi
Podnikateľmi sú aj fyzické a právnické osoby, ktoré nie sú zapísané v obchodnom registri, ani
nemajú živnostenské oprávnenie, ale podnikajú na základe osobitných právnych predpisov t.j.
iných ako je živnostenský zákon. Takéto osoby majú taktiež štatút podnikateľa za
podmienky, že ich činnosť vykazuje tie znaky, ktoré sme už spomínali – imanentné znaky.
Postavenie podnikateľa má aj fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je
zapísaná do evidencie, aj keď sa táto činnosť neviaže na osobitné oprávnenie. Vydáva sa tzv.
osvedčenie o vykonávaní poľnohospodárskej činnosti. Ich evidencia je upravená v zákone
č.105/1990 Zb., v znení zákona č. 219/1991 Zb. Právnické osoby vykonávajúce
poľnohospodársku výrobu sú vždy podnikateľmi, ak sú zapísané v obchodnom registri.
Na podnikaní sa môžu zúčastňovať aj iné právnické osoby ako obchodné spoločnosti, aj keď
boli založené za účelom verejnoprospešným – nadácie ( účelové združenie - zák. 34/2002 Z.
z. – podstatou ich podnikania je majetkový substrát a účel verejnoprospešná činnosť),
neziskové organizácie ( zákon č. 213/1997 Z. z. v znení zákona č. 35/2002 Z. z.), ale aj

právnické osoby založené na základe iných zákonov ( združenia podľa zákona č. 83/1990 Zb.
v znení neskorších predpisov), ktorých register (zbierku listín) vedie Ministerstvo vnútra SR.
4.2 Podnikateľské subjekty
4.2.1 Fyzická osoba
Pojem fyzická osoba vymedzuje zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len
Občiansky zákonník).
Spôsobilosť mať práva a povinnosti vzniká fyzickým osobám narodením a zaniká smrťou.
4.2.2 Právnická osoba
Právnickú osobu je možné vymedziť ako organizáciu osôb alebo majetku vytvorenú
za určitým účelom, ktorej zákon objektívne priznáva subjektivitu. Právnické osoby je možné
rozdeliť na spoločnosti /korporácie/ a základiny /nadácie, fondy/.
Občiansky zákonník za právnické osoby považuje združenie fyzických alebo právnických
osôb, účelové združenie majetku, jednotky územnej samosprávy, iné subjekty.
Z hľadiska daní z príjmov je rozhodujúci účel, na ktorý bola právnická osoba založená.
Z tohoto hľadiska môžeme právnické osoby rozdeliť na dve skupiny:
- právnické osoby založené za účelom podnikania,
- právnické osoby založené alebo zriadené za iným účelom (nie podnikateľským), vrátane
obcí a samosprávnych krajov, tzv. neziskové organizácie.
4.2.3 Právnické osoby založené za účelom podnikania
Právnické osoby, ktoré boli založené na podnikanie, podliehajú dani z príjmov právnických
osôb všetkými svojimi príjmami (výnosmi) a celým svojim majetkom, pokiaľ nie je niektorý
druh vylúčený z predmetu zdanenia alebo oslobodený.
Medzi takéto právnické osoby patria obchodná spoločnosť, družstvo, štátny podnik, právnická
osoba, ktorá bola založená na základe osobitných predpisov, zahraničná osoba podľa § 21
Obchodného zákonníka.
4.2.4 Obchodné spoločnosti, družstvo, štátny podnik, právnické osoby založené na
základe osobitných predpisov
Obchodná spoločnosť je definovaná Obchodným zákonníkom ako právnická osoba založená
za účelom podnikania. Na založenie obchodnej spoločnosti zákon vyžaduje písomnú formu
zmluvy /napríklad spoločenskú zmluvu/ a zápis do obchodného registra. Poznáme štyri druhy
obchodných spoločností: verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť
s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť,

Spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť môžu byť založené aj za iným
účelom ako je podnikanie, pokiaľ to osobitný zákon nezakazuje.
Ak zákon neustanovuje inak, môžu byť zakladateľmi a zúčastňovať sa na podnikaní fyzické
osoby a právnické osoby. Menované subjekty môžu byť akcionármi, spoločníkmi.
4.2.5 Založenie spoločnosti
Zakladateľmi obchodnej spoločnosti a účastníkmi na jej podnikaní môžu byť fyzické osoby
a právnické osoby. Hoci podstatou obchodnej spoločnosti je združenie fyzických osôb
a právnických osôb za účelom spoločného vykonávania podnikateľskej činnosti pod
spoločným obchodným menom. Zákon pripúšťa, aby spoločnosť s ručením obmedzeným bola
založená aj jednou osobou. Zákon tiež pripúšťa, aby jeden zakladateľ založil akciovú
spoločnosť, ak je právnickou osobou.
Ak z Obchodného zákonníka nevyplýva niečo iné, zakladá sa spoločnosť spoločenskou
zmluvou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov musí byť úradne overená.
Spoločenskú zmluvu môže uzavrieť aj splnomocnenec vybavený na to plnomocenstvom.
Základné imanie je peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných a nepeňažných vkladov všetkých
spoločníkov do spoločnosti. Jeho výška sa zapisuje do obchodného registra.
Vkladom rozumieme súhrn peňažných prostriedkov (peňažný vklad) a iných peniazmi
oceniteľných hodnôt (nepeňažný vklad), ktoré spoločník vkladá do spoločnosti a podieľa sa
nimi na výsledku podnikania spoločnosti.
Nepeňažným vkladom môže byť len majetok, ktorého hospodárska hodnota sa dá určiť.
Vklady spočívajúce v záväzku vykonať práce alebo poskytnúť služby sa zakazujú ( novela
zák. č. 500/2001 Z. z. ).
Ak spoločnosť nenadobudne právo k predmetu nepeňažného vkladu, je spoločník, ktorý sa
zaviazal tento vklad vložiť, povinný zaplatiť jeho hodnotu v peniazoch a spoločnosť je
povinná mu predmet vrátiť.
Nepeňažný vklad a spôsob určenia jeho hodnoty v peniazoch sa musí uviesť v spoločenskej
zmluve, zakladateľskej zmluve, alebo zakladateľskej listine.
Časti vkladov, splatené pred vznikom spoločnosti spravuje zakladateľ, ktorý je tým poverený
v zmluve ( správca vkladu), môže ním byť napríklad aj banka aj keď nie je zakladateľom
spoločnosti. Takáto osoba po vzniku spoločnosti odovzdá vklady bez zbytočného odkladu
spoločnosti.
Podiel je miera účasti spoločníka na čistom obchodnom imaní spoločnosti. Pri zániku účasti
spoločníka v spoločnosti za jej trvania vzniká spoločníkovi právo na vyplatenie podielu
(vyrovnací podiel). Výška tohoto podielu sa určí na základe riadnej účtovnej závierky za
účtovné obdobie predchádzajúce účtovnému obdobiu, v ktorom zaniká účasť spoločníka
v spoločnosti. Vypláca sa v peniazoch, ak zákon alebo spoločenská zmluva alebo stanovy
neurčujú iný spôsob vyrovnania.
Družstvo je spoločenstvo neuzavretého počtu osôb, ktoré bolo založené za účelom podnikania
alebo zabezpečovania hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb svojich členov.

Družstvo môže po svojom založení prijímať nových členov. Družstvo musí mať najmenej 5
členov. Toto obmedzenie neplatí, ak sú členmi aspoň dve právnické osoby.
Štátny podnik je podľa zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších
predpisov výrobcom tovaru, výrobkov, prác a služieb, ktorý svoju podnikateľskú činnosť
prevádzkuje na základe hospodárenia na vlastný účet (na vlastnú zodpovednosť). Štátny
podnik je právnická osoba, ktorá v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene a nesie
zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Zakladateľom štátneho podniku je ústredný
orgán štátnej správy alebo okresný úrad.
Právnické osoby založené na základe osobitných predpisov
Do tejto skupiny právnických osôb patrí napríklad Burza cenných papierov, investičné
spoločnosti a investičné fondy.
4.3 Podnikanie
V súlade s cieľom tejto kapitoly sa budeme zameriavať pri ďalšom výklade na fyzické osoby podnikateľov a na právnické osoby založené za účelom podnikania.
V prípade, že ste sa rozhodli podnikať ako fyzická osoba – živnostník, alebo ako podnikajúca
právnická osoba, je potrebné, aby ste si vybavili živnostenský list. Vybavenie živnostenského
listu je prvý krok vo vašej podnikateľskej kariére.
4.3.1 Živnosť
Pod pojmom živnosť rozumie zákon sústavnú činnosť prevádzkovanú samostatne, vo
vlastnom mene, za účelom dosiahnutia zisku a za všeobecných a osobitných podmienok, ktoré
sú stanovené v zákone o živnostenskom podnikaní – zákon č. 455/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov.
4.3.2 Podmienky pre vydanie živnostenského listu
Všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti fyzických osôb, ak živnostenský zákon
neustanovuje inak, sú: dosiahnutie veku 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony,
bezúhonnosť. Bezúhonný nie je v zmysle živnostenského zákona ten, kto bol právoplatne
odsúdený za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný
úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania, ak sa naňho nehladí,
ako keby nebol odsúdený.
Osobitné podmienky prevádzkovania živnosti sú odborná alebo iná spôsobilosť podľa § 7
živnostenského zákona alebo osobitných predpisov, ak ju živnostenský zákon vyžaduje.

Podľa § 7a živnostenského zákona osobitná odborná spôsobilosť je súhrn teoretických
vedomostí, praktických schopností a ovládanie technických alebo technologických postupov,
ktoré musí spĺňať každý, kto vykonáva živnosti uvedené v prílohe č. 4 živnostenského
zákona. Osobitnú odbornú spôsobilosť spĺňa aj ten, kto absolvoval vzdelávanie
v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni a získal osvedčenie o vykonaní kvalifikačnej skúšky
pred skúšobnou komisiou.
4.3.3 Osoby oprávnené prevádzkovať živnosť
Podľa živnostenského zákona živnosť môže prevádzkovať fyzická osoba alebo právnická
osoba, ak splní podmienky ustanovené v živnostenskom zákone a ak to nevylučujú osobitné
zákony.
4.3.4 Živnostenské oprávnenie
Oprávnenie prevádzkovať živnosť vzniká fyzickej osobe a právnickej osobe, ktoré sú už
zapísané v obchodnom registri a právnickej osobe, ktorá sa do obchodného registra
nezapisuje:
-

pri ohlasovacích živnostiach dňom ohlásenia, alebo ak je v ohlásení uvedený neskorší
dátum začatia živnosti týmto dňom, za deň ohlásenia sa považuje deň, ktorým má
ohlásenie všetky potrebné náležitosti,

-

pri koncesovaných živnostiach dňom doručenia koncesnej listiny.

Fyzická osoba – živnostník a podnikajúca právnická osoba sa preukazuje živnostenským
listom alebo koncesnou listinou, ktorou bola udelená koncesia alebo výpisom zo
živnostenského registra.
Živnostenské oprávnenie nie je možné preniesť na inú osobu. Iná osoba ho môže vykonávať,
len ak to ustanovuje živnostenský zákon.
Živnostenské oprávnenie je možné vykonávať na území Slovenskej republiky.
4.3.5 Prevádzkovanie živnosti prostredníctvom zodpovedného zástupcu
Podnikateľ môže na prevádzkovanie živnosti ustanoviť
prostredníctvom ktorého bude živnosť prevádzkovať.

zodpovedného

zástupcu,

Zodpovedným zástupcom je fyzická osoba ustanovená podnikateľom, ktorá zodpovedá za
odborné prevádzkovanie živnosti. Zodpovedný zástupca musí byť v pracovnoprávnom vzťahu
k podnikateľovi, to znamená, musí byť u neho zamestnaný. Táto podmienka neplatí, ak je
zodpovedným zástupcom manžel /manželka/, alebo ak ide o právnickú osobu, jej spoločník
alebo člen.
Zodpovedný zástupca musí spĺňať:
- všeobecné a aj osobitné podmienky prevádzkovania živnosti,
- podmienku, že má bydlisko na území Slovenskej republiky.
Funkciu zodpovedného zástupcu nemôže vykonávať vo viacerých prevádzkárňach /jeden
zodpovedný zástupca môže vykonávať funkciu len v jednej prevádzkarni/. Podnikateľ, ktorý
má zriadených viac ako jednu prevádzkareň, v ktorých prevádzkuje remeselnú, viazanú alebo
koncesovanú živnosť, je povinný ustanoviť zodpovedného zástupcu pre každú prevádzkareň.
V opodstatnených prípadoch môže živnostenský úrad povoliť výnimku.
Zodpovedného zástupcu nie je potrebné ustanoviť v prípade, že podnikateľ preukáže odbornú
alebo inú spôsobilosť dokladom vydaným na svoje meno.
Príklad:
Pani Mária M. podniká na základe živnostenského oprávnenia. Prevádzkuje Holičstvo a
kaderníctvo v Bratislave. V decembri 2003 sa chystá otvoriť takúto prevádzku aj v meste
Banská Bystrica. Podľa § 11 ods. 8 živnostenského zákona podnikateľ, ktorý má zriadených
viac prevádzkárni a v nich prevádzkuje živnosť, je povinný ustanoviť zodpovedného zástupcu
pre každú takúto prevádzkáreň. Z toho vyplýva, že Mária M. má povinnosť ustanoviť
zodpovedného zástupcu pre prevádzkáreň v Banskej Bystrici. Zodpovedný zástupca musí
spĺňať podmienky stanovené v živnostenskom zákone.
4.3.6 Druhy živností
Poznáme tieto druhy živností ohlasovacia živnosť a koncesovaná živnosť.
Ohlasovacie živnosti sú:
- remeselné, ak je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť získaná
vyučením v odbore,
- viazané, ak je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť získaná inak,
- voľné, ak nie je ustanovená ako podmienka prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť.
Náležitosti ohlásenia živnosti
Každý, kto chce prevádzkovať ohlasovaciu živnosť, je povinný ohlásiť túto skutočnosť
živnostenskému úradu: u právnickej osoby podľa sídla právnickej osoby, u fyzickej osoby
podľa bydliska fyzickej osoby.

Ohlásenie fyzickej osoby
Fyzická osoba v ohlásení uvedie:
-

meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo a údaj, či jej súd alebo správny orgán udelil
zákaz činnosti týkajúcej sa prevádzkovania živnosti,

-

obchodné meno,

-

predmet podnikania,

-

IČ0, ak bolo pridelené

-

miesto podnikania,

-

prevádzkarne, ak sú zriadené,

-

dobu ukončenia podnikania, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť na dobu určitú,

-

deň začatia živnosti, ak chce prevádzkovať živnosť neskoršie, ako dňom ohlásenia,

-

ak je ustanovený zodpovedný zástupca, je potrebné uviesť v ohlásení aj jeho osobné
údaje.

Fyzická osoba k ohláseniu pripojí:
- výpis z registra trestov, ak je ustanovený zodpovedný zástupca, pripojí aj jeho výpis
z registra trestov /výpis nemôže byť starší ako 3 mesiace/,
- pri ohlasovacej remeselnej živnosti alebo viazanej živnosti preukázanie odbornej
spôsobilosti, alebo odbornej spôsobilosti zodpovedného zástupcu /napríklad výučný list,
maturitné vysvedčenie, vysokoškolský diplom/,
- preukázanie oprávnenia užívať nehnuteľnosť, v ktorej je zriadená prevádzkareň a miesto
podnikania, ak ich adresy sú odlišné od miesta bydliska,
- v prípade ustanovenia zodpovedného zástupcu, súhlas zástupcu s ustanovením do funkcie,
- ak je ustanovený zodpovedný zástupca, vyhlásenia o skutočnosti, že nemá súdom alebo
správnym orgánom určený zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnosti,
- vyhlásenie o tom, že prevádzkovanie činnosti neobmedzujú a ani nevylučujú osobitné
zákony a neexistujú žiadne prekážky na prevádzkovanie živnosti.
Príklad:
Pani Janka J. sa rozhodla, že v decembri 2003 začne podnikať. Chce si zriadiť v centre mesta,
kde zdedila dom po rodičoch, bufet s rýchlym občerstvením, v ktorom sa chce zamerať na
racionálnu výživu /zeleninové a ovocné šaláty/. Janka J. rozmýšľa aj nad tým, že do živnosti
si dá aj iné činnosti, napríklad obchodná činnosť, sprostredkovanie obchodu, reklamná
činnosť a inzercia.
Podľa živnostenského zákona môže podnikateľ prevádzkovať aj viac živností, ak má pre
každú z nich živnostenské oprávnenie. Živnosti, ktoré chce Janka J. vykonávať, sú
ohlasovacie živnosti, to znamená, oprávnením na vykonávanie uvedených činností je
živnostenský list. Živnostenský list môže obsahovať aj viac ohlasovacích živností, to
znamená, že všetky uvedené činnosti bude mať uvedené ako živnosti v jednom
živnostenskom liste. Samozrejme Janka J. musí splniť všetky podmienky ohlásenia živnosti
podľa živnostenského zákona.

Ohlásenie právnickej osoby
Právnická osoba v ohlásení uvedie:
- obchodné meno, sídlo, právnu formu, ako aj meno a bydlisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej
štatutárnym orgánom, spôsob, akým budú za právnickú osobu konať a osobné údaje
zodpovedného zástupcu, IČO, predmet podnikania, prevádzkarne, ak sú zriadené, dobu
ukončenia podnikania, pokiaľ zamýšľa prevádzkovať živnosť na dobu určitú, deň začatia
živnosti, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť neskorším dňom ako je deň ohlásenia, osobné
údaje ustanoveného zodpovedného zástupcu.
Právnická osoba k ohláseniu pripojí:
- pri ohlasovacej remeselnej živnosti alebo viazanej živnosti odbornú spôsobilosť jej
zodpovedného zástupcu, alebo preukáže spôsobilosť samotného podnikateľa,
- výpis z registra trestov osôb, ktoré sú štatutárnymi zástupcami,
- ak je stanovený zodpovedný zástupca, výpis z registra trestov aj tohoto zástupcu,
-doklad, ktorým preukáže oprávnenosť využívať nehnuteľnosť, v ktorej je zriadená
prevádzkareň alebo sídlo firmy,
- vyhlásenie zodpovedného zástupcu o skutočnostiach o tom, že nemá súdom alebo správnym
orgánom určený zákaz činnosti týkajúcej sa prevádzkovania živnosti,
- súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie.
Živnostenský list vydá najneskôr do 15 dní od ohlásenia živnostenský úrad, ak má ohlásenie
všetky náležitosti. Živnostenský úrad pridelí fyzickej osobe aj IČO. Vydanie živnostenského
listu podlieha správnemu poplatku vo výške 1000 Sk, ktorý sa hradí kolkovou známkou.
Príklad:
Dvaja priatelia sa dohodli, že začnú podnikať ako právnická osoba. Rozhodli sa založiť
spoločnosť s ručením obmedzeným. Pri založení spoločnosti sa postupuje nasledovne:
Zakladatelia uzavrú spoločenskú zmluvu, ohlásia na živnostenskom úrade živnosť na činnosť,
ktorú chcú vykonávať a požiadajú o zápis do obchodného registra. Zakladatelia musia
v ohlásení uviesť všetky zákonom stanovené požiadavky a podklady. Pre právnickú osobu
platí to isté, čo pre fyzickú osobu, že na jednom živnostenskom liste môže byť uvedených
viac živností. Zakladatelia by si mali dopredu zvážiť všetky činnosti, ktoré budú v budúcnosti
vykonávať, aby nemuseli napríklad rozširovať živnostenský list o novú živnosť. Každá zmena
živnostenského listu podlieha správnym poplatkom.
Koncesovaná živnosť
Fyzická osoba a právnická osoba, ktorá chce prevádzkovať koncesovanú živnosť, musí
požiadať o vydanie koncesnej listiny. V žiadosti o koncesiu uvedie fyzická osoba a právnická
osoba to, čo uvádzajú pri ohlásení živnosti. Ak sú v prevádzkovaní živnosti ustanovené

podmienky odbornej spôsobilosti u fyzickej osoby sa preukáže odbornou spôsobilosťou
fyzickej osoby alebo jej zodpovedného zástupcu, u právnickej osoby odbornou spôsobilosťou
jej zodpovedného zástupcu, alebo dokladom vydaným na podnikateľa, ak to vyplýva
z osobitného predpisu.
Pri rozhodovaní o koncesii živnostenský úrad si vyžiada vyjadrenie Slovenskej živnostenskej
komory alebo ďalších orgánov, ako je obec, policajný zbor a podobne, ktoré sú povinné
vyjadrenie zaslať do 20 dní. Živnostenský úrad rozhodne o žiadosti o koncesiu do 30 dní odo
dňa podania žiadosti. Koncesná listina môže obsahovať aj viac koncesovaných živností.
4.4 Obchodný register
Obchodný register je v zmysle Obchodného zákonníka verejný zoznam, do ktorého sa
zapisujú zákonom ustanovené údaje týkajúce sa podnikateľov.
Do obchodného registra sa zapisujú: obchodné spoločnosti, družstvá a iné právnické osoby,
ak to ustanovuje zákon, organizačné zložky podnikov, zahraničné osoby a fyzické osoby
s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktoré sú podnikateľmi na vlastnú žiadosť,
ak to ustanovuje zákon.
Ak sa fyzická osoba – živnostník rozhodne pre dobrovoľný zápis do obchodného registra (to
znamená na vlastnú žiadosť), aby tak napríklad zoficiálnila svoje podnikanie širokej
verejnosti, tak takýto zápis do obchodného registra má deklaratórnu /osvedčujúcu/ povahu a
skutočnosti zapísané v obchodnom registri sú účinné voči každému odo dňa, kedy sa zápis
vykonal.
Obchodné registre vedú okresné súdy v sídle krajského súdu a označujú sa ako registrové
súdy.
Do obchodného registra sa musia zapísať údaje stanovené zákonom na presnú identifikáciu
osoby zapísanej v obchodnom registri.
Obchodný register vyznačí v zápise napríklad aj vstup do likvidácie, vyhlásenie konkurzu,
začatie konania o vyrovnanie a právny dôvod výmazu podnikateľa.
Návrh na zápis do obchodného registra podá oprávnená osoba, ktorej sa zápis týka a návrh
musí byť doložený listinami o skutočnostiach, ktoré sa majú zapísať. Ide napríklad o
zakladateľské listiny, v našom prípade živnostenské oprávnenia, doklad o zložení základného
imania. Zápis do obchodného registra sa robí aj pri zmene, ako napríklad zmluva o prevode
obchodného podielu, pri zápise z valného zhromaždenia a podobne. Za podanie návrhu sa
platí súdny poplatok, ktorého výška je diferencovaná.
Návrh na zápis obchodnej spoločnosti do obchodného registra (prvý zápis obchodnej
spoločnosti do obchodného registra) podpisujú:
-pri verejnej obchodnej spoločnosti všetci spoločníci,
-pri komanditnej spoločnosti všetci spoločníci,
-pri spoločnosti s ručením obmedzeným všetci konatelia,
-pri akciovej spoločnosti všetci členovia predstavenstva,

-pri družstve všetci členovia predstavenstva.
Po vzniku spoločnosti podpisujú ďalšie návrhy na zápis do obchodného registra osoby
oprávnené konať za spoločnosť.
Keďže obchodný register je verejný zoznam, vykonanie zápisu do obchodného registra
registrový súd zverejní v Obchodnom vestníku.
4.5 Formy podnikania
Pri rozhodovaní, či budete podnikať je nevyhnutné poznať, ako by ste mohli podnikať, to
znamená, či sa rozhodnete medzi individuálnou formou podnikania alebo medzi skupinovou
formou podnikania. Jedna aj druhá možnosť vykonávania podnikateľskej činnosti má svoje
výhody aj nevýhody, ktoré sa pokúsime v ďalších častiach opísať.
4.6 Individuálna podnikateľská forma
Individuálna podnikateľská forma spočíva v tom, že občan sa prezentuje ako jediný
podnikateľský subjekt.
Podnikatelia – fyzické osoby môžu podnikať ako:
-fyzická osoba, ktorá podniká na základe živnostenského listu alebo koncesnej listiny,
-fyzická osoba, ktorá podniká na základe osobitného predpisu (podľa iného ako
živnostenského oprávnenia),
-fyzická osoba – samostatne hospodáriaci roľník, ktorý podniká na základe zapísania do
evidencie podľa osobitných predpisov,
-fyzická osoba, zapísaná v obchodnom registri.
4.6.1 Fyzická osoba - živnostník
Fyzická osoba – živnostník, podniká na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenské
podnikanie upravuje zákon č. 455/91 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších
predpisov. Tento zákon upravuje aj pravidlá kontroly dodržiavania podmienok výkonu tejto
podnikateľskej činnosti a zároveň aj sankcie, ktoré vyplývajú z porušovania tohoto zákona pri
výkone živnostenského podnikania.
Nesmie sa zabudnúť na skutočnosť, že živnostenský list sa musí vybaviť, či sa podnikateľ
rozhodol podnikať ako fyzická osoba, či ako právnická osoba./ správny poplatok v kolkoch
1.000,- Sk, výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace /.
Príklad:

Študent vysokej školy Karol K., ktorého záľubou sú práce s počítačmi a surfovanie
po internete, sa rozhodol, že bude túto záľubu vykonávať aj za úplatu /rôzne poradenské
služby pri práci na PC, spracovanie www stránok a podobne/.
Študent Karol si musí vybaviť živnostenský list v prípade, že bude vykonávať prácu:
sústavne, to znamená pravidelne a opakovane, nebude ju vykonávať len náhodne, napríklad
raz za štvrťrok alebo podobne,
samostatne, to znamená, že prácu bude vykonávať on,
vo vlastnom mene, to znamená, že prácu vykoná pre iné firmy alebo iných živnostníkov
vo svojom mene,
na vlastnú zodpovednosť, to znamená, že za vykonanú prácu bude zodpovedný on, v prípade
reklamácie odstráni chyby a nedostatky na svoje náklady alebo tak, ako to bude uvedené
v zmluve medzi ním a odberateľom,
za účelom dosiahnutia zisku, táto podmienka je splnená, lebo Karol má snahu dosahovať
svojou podnikateľskou činnosťou zisk, preto sa aj rozhodol podnikať.
4.6.2 Fyzická osoba podnikajúca podľa osobitných predpisov
Výkon činnosti fyzickej osoby na základe iného ako živnostenského oprávnenia je v zmysle
Obchodného zákonníka považovaný za podnikanie.
Oprávnenie na takéto podnikanie vyplýva z osobitných právnych úprav. Patrí sem napríklad
činnosť pri výkone povolania lekárov, advokátov, komerčných právnikov, notárov,
architektov, znalcov, tlmočníkov a podobne
U všetkých týchto činností ide obyčajne o fyzické osoby, ktoré sú usmerňované profesnými
združeniami / napríklad komora notárov, advokátska komora a podobne /.
Pre fyzické osoby podnikajúce podľa osobitných predpisov platí z hľadiska daňového,
mzdového a účtovného to isté, čo pre živnostníkov.
4.6.3 Fyzická osoba – samostatne hospodáriaci roľník
Činnosť samostatne hospodáriaceho roľníka je považovaná za podnikanie v zmysle zákona
č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov.
Za činnosť samostatne hospodáriaceho roľníka je považovaná činnosť spočívajúca vo výkone
poľnohospodárskej výroby vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách (ďalej len
poľnohospodárska výroba), ktorá spočíva vo:
- výrobe výrobkov poľnohospodárskej výroby za účelom získania trvalého zdroja príjmov
najmä ich predajom,
- úprave alebo inom spracovaní svojej poľnohospodárskej produkcie, v prípade, že je
potrebný súhlas na túto činnosť podľa osobitných predpisov, len s týmto súhlasom,
- poskytovaní príležitostných prác alebo výkonov v súvislosti s poľnohospodárskou výrobou,
pri ktorých sú využívané prostriedky a zariadenia slúžiace poľnohospodárskej výrobe,
spravidla v čase , keď sa pre túto výrobu plne nevyužívajú, alebo dobývanie nevyhradených
nerastov.

Samostatne hospodáriaci roľník vykonáva svoju činnosť vo vlastnom mene, na vlastný účet a
na vlastnú zodpovednosť. Ak je samostatne hospodáriaci roľník zapísaný do evidencie obce,
je považovaný za podnikateľa. Vzťahujú sa na neho daňové, účtovné a mzdové predpisy ako
na živnostníka.
Obec zapíše samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie na základe jeho ohlásenia.
V evidencii je uvedené: meno, priezvisko samostatne hospodáriaceho roľníka, miesto jeho
trvalého bydliska, rodné číslo, prípadne údaje o osobitnom povolení alebo oprávnení na
určitý druh činnosti podľa osobitných predpisov a deň zápisu do evidencie.
O zápise dostane samostatne hospodáriaci roľník osvedčenie. Štatistický orgán štátnej
štatistiky mu pridelí identifikačné číslo /IČ0/, ktoré potom príslušná obec zapíše do evidencie.
Príklad:
Pani Marta M. predáva na tržnici lesné plody, ako napríklad maliny, čučoriedky, huby,
brusnice, ktoré sama nazbierala. V predvianočnom období predáva aj orechy, ktoré
dopestovala vo svojej záhrade Musí mať povolenie na výkon tejto činnosti, zapísať sa ako
samostatne hospodáriaci roľník do evidencie na to určenej alebo musí si vybaviť živnosť?
Predaj nespracovaných alebo spracovaných rastlinných alebo živočíšnych výrobkov z vlastnej
drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti fyzických osôb a predaj lesných plodov je
vo všeobecnosti považovaný v zmysle živnostenského zákona za činnosť, ktorá nie je
živnosťou. Z toho vyplýva, že keby Marta predávala len nazbierané plody a plody a výrobky,
ktoré sama dopestovala, nemusí mať živnostenský list.
V prípade, že by Marta predávala na tržnici aj produkty, ktoré nakúpila vo veľkosklade bez
živnostenského oprávnenia, došlo by k porušeniu živnostenského zákona.
S platnosťou od 1.9.2001 platí, že ak ide o predaj zeleniny, ovocia a kvetov predávaných – na
prenajatom mieste na trhovisku alebo v tržnici, pričom doba prenájmu je dlhšia ako 30 dní
v kalendárnom roku, v pojazdnej predajni, prípadne iným ambulantným spôsobom, ak sa
činnosť vykonáva dlhšie ako 30 dní v kalendárnom roku, ide o činnosť, na ktorú je potrebné
osvedčenie podľa zákona o súkromnom podnikaní občanov č. 105/1990 Zb. v znení
neskorších predpisov. Uvedenú činnosť je možné pri splnení uvedených podmienok
vykonávať aj prostredníctvom živnosti.
4.6.4 Výhody a nevýhody individuálnej formy podnikania
Vzhľadom na to, že podnikatelia – fyzické osoby, ktorí podnikajú na základe živnostenského
oprávnenia, majú najväčšie zastúpenie medzi podnikateľmi - fyzickými osobami, porovnáme
výhody a nevýhody tejto formy podnikania s ostatnými. To čo je výhoda alebo nevýhoda
u podnikateľov –živnostníkov, platí aj pre podnikateľov, ktorí podnikajú na základe
osobitného predpisu /lekári, právnici, notári a podobne/.
Výhody
Získanie živnostenského oprávnenia je pomerne jednoduché a rýchle. Môžeme povedať, že
v našich podmienkach je to najjednoduchšia a najrýchlejšia možnosť založenia firmy.
Živnostenskému úradu predložíte potrebné doklady, ktorými sú výpis z registra trestov, ktorý

postačuje pri voľných živnostiach, a pri ohlasovacích živnostiach väčšinou potrebujete doklad
o absolvovanom vzdelaní, potvrdenie o odbornej praxi, poprípade ďalšie doklady,
-pri získavaní živnostenského oprávnenia nie sú potrebné viazané finančné prostriedky,
-živnostenský list je vydaný fyzickej osobe na meno, ktoré je zároveň aj jej obchodným
menom,
-dochádza k úspore nákladov na zriadenie firmy,
-možnosť vedenia účtovníctva /doposiaľ/ v sústave jednoduchého účtovníctva /či je to výhoda
alebo nevýhoda musí každý zvážiť sám, pretože názor niektorých účtovníkov na jednoduché
účtovníctvo, ktoré je koncipované ako účtovníctvo daňové a je priamo nadviazané na zákon
o daniach z príjmov je, že je to účtovníctvo ťažšie ako účtovníctvo podvojné,
-zdaňovanie príjmov sadzbou podľa § 13 zákona o daniach z príjmov
-všetky rozhodovacie právomoci sú sústredené do rúk jednej osoby – vlastníka firmy, ktorým
je fyzická osoba – živnostník, týmto spôsobom rozhodovania sa zvyšuje rýchlosť a
operatívnosť rozhodovania.
-ukončenie živnosti je pomerne jednoduché a bez väčších problémov.
Nevýhody
Fyzická osoba - živnostník, ručí za všetky záväzky firmy celým svojím majetkom, ktorý patrí
aj do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. To znamená, že fyzická osoba –živnostník,
ručí aj majetkom, ktorý sa nevyužíva pri podnikaní /napríklad rodinný dom, automobil, ktorý
majú manželia v bezpodielovom spoluvlastníctve/. Tejto skutočnosti možno predísť zrušením
BSM súdom v prípade, že jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť.
-problémy pri pokračovaní v podnikaní v prípade choroby alebo smrti podnikateľa.
4.7 Skupinová podnikateľská forma
Skupinová podnikateľská forma spočíva v tom, že viacerí občania – fyzické osoby alebo
právnické osoby, vytvoria právnické osoby alebo združenie bez právnej subjektivity alebo
uzavrú zmluvu o tichom spoločenstve. Každá z týchto foriem podnikania má svoje výhody a
nevýhody.
Obchodné spoločnosti – najčastejšie formy podnikania
K najčastejším formám podnikania, a to nielen u nás ale aj v zahraničí, patria obchodné
spoločnosti. Obchodné spoločnosti môžeme definovať podľa ustanovení Obchodného
zákonníka ako právnické osoby založené za účelom podnikania.
V ďalšej časti Vám uvedieme základné znaky obchodných spoločností, ktoré sa u nás
v podnikateľskej praxi využívajú, ako aj ostatné formy skupinového podnikania (združenie
a tiché spoločenstvo), s poukázaním na výhody a nevýhody každej formy podnikania.

4.7.1 Verejná obchodná spoločnosť
Verejná obchodná spoločnosť je spoločnosť, v ktorej aspoň dve osoby podnikajú pod
spoločným obchodným menom a ručia za záväzky spoločnosti spoločne a nerozdielne
všetkým svojím majetkom. Formou verejnej obchodnej spoločnosti môžu podnikať
minimálne dve osoby so spoločnou činnosťou podnikania. Inú činnosť ako podnikateľskú,
zákon pri verejných obchodných spoločnostiach nepripúšťa. Verejná obchodná spoločnosť je
založená výlučne spoločenskou zmluvou a jej zakladateľmi môžu byť tak fyzické ako
i právnické osoby. Nemôže byť založená jednou osobou, minimálne dvoma. Spoločníci
verejnej obchodnej spoločnosti podnikajú pod jedným spoločným názvom. Spoločnosť sa
zakladá uzavretím spoločenskej zmluvy a jej vznik nie je viazaný zložením majetkového
vkladu. Spoločenská zmluva však musí stanoviť výšku majetkového vkladu a lehotu
splatnosti. Majetok verejnej obchodnej spoločnosti tvoria peňažné a nepeňažné vklady
spoločníkov. Spoločníci ručia za záväzky spoločnosti celým svojím majetkom spoločne
a nerozdielne. Právnu subjektivitu nadobúda verejná obchodná spoločnosť zápisom
do obchodného registra. Spoločenská zmluva musí obsahovať aspoň tieto náležitosti:
a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
b) obchodné meno a sídlo /bydlisko/ spoločníkov,
c) predmet podnikania spoločnosti.
Návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra podpisujú všetci spoločníci.
Práva a povinnosti spoločníkov sa riadia spoločenskou zmluvou. Na zmenu obsahu
spoločenskej zmluvy sa vyžaduje súhlas všetkých spoločníkov.
Povinnosti:
-

vkladová povinnosť

-

podieľať sa na strate spoločnosti

-

zdržať sa konkurenčného konania.

Práva:
-

právo obchodného vedenia spoločnosti,

-

právo na podiel zo zisku,

-

vyrovnací podiel,

-

podiel na likvidačnom zostatku.

Vklady spoločníkov sa nezapisujú do obchodného registra a ani sa povinne neevidujú ako
základný majetok spoločnosti. Neplnenie vkladovej povinnosti je sankcionované platením
úrokov z omeškania vo výške 20 %.
Na konanie v mene spoločnosti je oprávnený každý spoločník. To znamená, že každý
zo spoločníkov je štatutárnym orgánom. Spoločenská zmluva však môže ustanoviť, že
spoločníci musia konať spoločne alebo že toto oprávnenie majú len niektorí z nich.
Spoločníci, ktorí sú oprávnení konať v mene spoločnosti sa zapisujú do obchodného registra.
Ak v spoločenskej zmluve bolo dohodnuté, že jeden alebo viacerí spoločníci sú oprávnení
konať v mene spoločnosti, ostatní spoločníci toho oprávnenie v rovnakom rozsahu strácajú.
Spoločník, ktorý je poverený obchodným vedením spoločnosti je povinný na požiadanie

informovať ostatných spoločníkov o všetkých záležitostiach spoločnosti. Každý spoločník je
oprávnený nazerať do všetkých dokladov spoločnosti. Zisk spoločnosti, ktorý je určený po
schválení účtovnej závierky na rozdelenie, sa medzi spoločníkov rozdelí rovnakým dielom.
Podiel na zisku je splatný do 3 mesiacov od jeho schválenia. Akákoľvek zmena v osobách
spoločníkov znamená aj zrušenie spoločnosti. K tomu nedôjde, ak zostávajúci spoločníci sa
dohodnú, že spoločnosť trvá aj bez spoločníka, ktorého sa dôvod zániku týka. Okrem
prípadov, ktoré sú obsiahnuté v časti o zrušení a zániku spoločnosti môže sa spoločnosť
zrušiť:
-

ak sa uzavrela na dobu určitú,

-

výpoveďou spoločníka ( 6 mesiacov pred uplynutím kalendárneho roka),

-

rozhodnutím súdu,

-

smrťou jedného zo spoločníkov,

-

zánikom právnickej osoby, ktorá je spoločníkom,

-

vyhlásením konkurzu na majetok niektorého zo spoločníkov,

-

a z ďalších dôvodov, ktoré sú zakotvené v spoločenskej zmluve.

Obchodný zákonník stanovuje, že ak zánikom účasti spoločníka (ov) ostávajú v spoločnosti
aspoň 2 osoby, môže spoločnosť trvať naďalej bez toho, že by ostatní spoločníci boli nútení
zakladať novú spoločnosť.
Ak spoločník zomrie, môže spoločnosť pokračovať len pokiaľ tak ustanovuje spoločenská
zmluva. Dedič sa môže stať spoločníkom.
V prípade zrušenia verejnej obchodnej spoločnosti likvidáciou likvidačný zostatok sa rozdelí
medzi jednotlivých spoločníkov tak, aby každý z nich dostal späť celú hodnotu vloženého
vkladu do spoločnosti. Ak by likvidačný zostatok nebol vyčerpaný v plnej hodnote, rozdelí sa
jeho zostatok medzi všetkých členov spoločnosti rovnakým dielom. Ak by však výška
likvidačného zostatku nepostačovala na takéto rozdelenie, rozdelí sa celý likvidačný zostatok
medzi jednotlivých spoločníkov pomerne a to podľa výšky ich majetkových vkladov.
Výhody verejnej obchodnej spoločnosti
-pomerne ľahké a rýchle založenie spoločenskou zmluvou,
-pri založení nie sú potrebné finančné prostriedky alebo majetok, lebo zákon neurčuje výšku
základného imania, t. j. nemusí byť vložený do verejnej obchodnej spoločnosti žiadny kapitál,
-možnosť profesionálneho riadenia firmy tým, že každý zo spoločníkov riadi oblasť podľa
svojich profesných schopností,
-zisk spoločnosti nie je zdaňovaný daňou z príjmov právnických osôb, ale je rozdelený medzi
spoločníkov a každý spoločník ho spolu so svojimi ostatnými príjmami zdaňuje daňou
z príjmov fyzických osôb.
Nevýhody verejnej obchodnej spoločnosti
-verejnú obchodnú spoločnosť nemôže založiť jeden spoločník,

-spoločnosť zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom, zároveň však za záväzky
spoločnosti ručia spoločníci, a to celým svojím majetkom spoločne a nerozdielne,
-v rámci rozhodovacích procesov môže dochádzať ku konfliktom, pretože, ak spoločenská
zmluva neurčí, kto je oprávnený konať v mene spoločnosti, môže za spoločnosť konať každý
spoločník,
-automatický zánik verejnej obchodnej spoločnosti v prípade, že ju tvoria len dvaja
spoločníci, ak jeden zo spoločnosti vystúpi alebo napríklad zomrie,
-verejná obchodná spoločnosť musí účtovať v sústave podvojného účtovníctva a vedenie
tohoto účtovníctva je finančne náročnejšie.
4.7.2 Komanditná spoločnosť
Komanditná spoločnosť je spoločnosť, ktorá je tvorená dvoma skupinami spoločníkov:
komanditisti sú spoločníci, zapísaní v obchodnom registri, ktorí ručia za záväzky komanditnej
spoločnosti len do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri
komplementári sú spoločníci, ktorí ručia celým svojím majetkom. Spoločníkmi komanditnej
spoločnosti môžu byť fyzické osoby a aj právnické osoby. Na založenia komanditnej
spoločnosti je potrebné minimálne aspoň dvoch spoločníkov.
Spoločenská zmluva určuje, kto je komplementár a kto je komanditista. Pri komandistoch sa
určuje aj výška minimálneho vkladu. Komanditná spoločnosť je právnickou osobou, ktorá je
zakladaná za účelom podnikania, t.j. komanditná spoločnosť nemôže byť založená na iný
účel, ako je to možné napríklad v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným alebo akciovej
spoločnosti. Vznik spoločnosti je viazaný na existenciu majetku. Na obchodné vedenie
spoločnosti sú zo zákona oprávnení komplementári. Komandisti majú právo kontroly.
Štatutárnym orgánom komanditnej spoločnosti sú komplementári, zo zákona majú právo
vystupovať za spoločnosť samostatne. Toto právo môže obmedziť spoločenská zmluva.
Komanditná spoločnosť predstavuje prechod medzi verejnou obchodnou spoločnosťou
a spoločnosťou s ručením obmedzeným. Komanditná spoločnosť vystupuje v obchodných
vzťahoch pod svojim menom a pod svojou zodpovednosťou. Zodpovedá za svoje záväzky
celým svojim majetkom, pričom spoločníci ručia za jej záväzky odlišne. V tom spočíva
podstata komanditnej spoločnosti a jej odlišnosť od iných obchodných spoločnosti. Obchodné
meno spoločnosti musí obsahovať označenie „komanditná spoločnosť“, postačí však skratka
„kom.spol.“ alebo „k.s.“. Na komanditnú spoločnosť sa v zásade primerane použijú
ustanovenia Obchodného zákonníka o verejnej obchodnej spoločnosti a na právne postavenie
komandistov ustanovenia o spoločnosti s ručením obmedzeným.
Napriek tomu,
že komanditná spoločnosť sa zaraďuje medzi osobné spoločnosti obchodného práva /sem
patrí aj verejná obchodná spoločnosť/, má aj niektoré znaky /prvky/ kapitálovej spoločnosti.
Je to dané existenciou dvoch typov spoločníkov – komplementárov a komandistov, ktorí sa
navzájom líšia rozsahom ručenia za záväzky spoločnosti. Zatiaľ čo komplementári majú
rovnaké postavenie ako spoločníci verejnej obchodnej spoločnosti, t. j. ručia za záväzky
spoločnosti celým svojim majetkom, komanditisti ručia za záväzky komanditnej spoločnosti
len do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného do obchodného registra /ich postavenie
je obdobné ako u spoločníkov spoločnosti s ručením obmedzeným/. V komanditnej
spoločnosti musia byť zastúpené oba druhy spoločníkov. Komanditista je povinný vložiť do
spoločnosti vklad vo výške určenej spoločenskou zmluvou najmenej však vo výške 10.000
Sk. Obchodné meno komanditnej spoločnosti musí obsahovať označenie právnej formy a ak

obchodné meno spoločnosti obsahuje meno komanditistu, ručí tento komanditista za záväzky
spoločnosti tak, ako komplementár.
Spoločnosť vzniká založením, spoločenskou zmluvou, ktorá musí obsahovať obchodné meno,
sídlo, určenie spoločníkov, uvedením názvu a sídla alebo mena a priezviska, predmetu
podnikania (predmet podnikania) a určenie, ktorí zo spoločníkov sú komplementári ktorí
komandisti a výšku vkladu každého komanditistu.
Práva:
- správu spoločnosti – komplementári
-

rozhodovanie o ostatných spoločnostiach (komplementári spoločne s komanditistami),

-

nahliadanie do účtovných kníh a účtovných dokladov a právo na vydanie rovnopisu
ročnej účtovnej závierky – komandisti,

-

na zisk spoločnosti (komplementárom a komanditistom sa určí podľa pomeru
stanoveného spoločenskou zmluvou. Ak to tam nie je upravené, rozdelí sa zisk medzi
komplementárov a komanditistov na polovicu.)

Štatutárnym orgánom spoločnosti sú komplementári, ktorí konajú v mene spoločnosti
samostatne, pokiaľ zmluva neustanovuje niečo iné.
Vzhľadom k tomu, že komanditista sa zúčastňuje na spoločnosti iba svojím vkladom, nemá
smrť komanditistu alebo strata, či obmedzenie jeho spôsobilosti na právne úkony za následok
zrušenie spoločnosti. V prípade, keď zanikne účasť všetkých komanditistov, môžu sa
komplementári dohodnúť, že komanditná spoločnosť sa mení bez likvidácie na verejnú
obchodnú spoločnosť.
V prípade, keď sa spoločnosť zruší likvidáciou, majú všetci spoločníci nárok na podiel
na likvidačnom zostatku. Pokiaľ likvidačný zostatok nestačí, prednostné právo na vrátenie
majú komanditisti.
Dôvody zrušenia spoločnosti: - úmrtie komplementára a zánik účasti všetkých komanditistov.
Výhody komanditnej spoločnosti
-zákonné predpisy neurčujú minimálnu výšku základného imania, určujú však minimálnu
výšku vkladu komanditistu, a to sumou 10.000,-Sk,
-komanditná spoločnosť umožňuje využiť voľné zdroje fyzických osôb, ktoré chcú investovať
formou vkladov komandistov, pričom sa nemusia zúčastniť na obchodnom vedení
komanditnej spoločnosti.
-možnosť využiť odborné znalosti a praktické skúsenosti spoločníkov pri riadení komanditnej
spoločnosti

Nevýhody komanditnej spoločnosti
-aspoň jeden zo spoločníkov – komplementár, ručí za záväzky spoločnosti neobmedzene, t . j.
celým svojím osobným majetkom,
-ťažšie ukončenie spoluúčasti v podnikaní,
-nedostatočná kontinuita v podnikateľskej činnosti pri úmrtí alebo vystúpení spoločníka –
komplementára z komanditnej spoločnosti,
-možnosť vzniku konfliktov medzi spoločníkmi,
-účtovanie v sústave podvojného účtovníctva, a tým zvýšené finančné náklady.
4.7.3 Spoločnosť s ručením obmedzeným
Spoločnosť s ručením obmedzeným je kapitálovou spoločnosťou, to znamená, že majetok
spoločnosti je oddelený od majetku spoločníkov a od tohoto princípu sa odvádza aj princíp
ručenia. Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom.
Spoločník ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného
v obchodnom registri. Spoločnosť môže založiť jedna osoba a najviac môže mať 50
spoločníkov.
Spoločnosť s jedným spoločníkom nemôže byť jediným zakladateľom alebo jediným
spoločníkom inej spoločnosti. Fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom najviac v 3
spoločnostiach. Ak na spoločnosť, ktorá má jedného spoločníka bol vyhlásený konkurz, môže
táto osoba založiť ďalšiu spoločnosť najskôr po uplynutí 1 roka od vyporiadania záväzkov,
ktoré sa viažu na majetok podliehajúci konkurzu.
Obchodné meno spoločnosti musí obsahovať označenie „spoločnosť
obmedzeným“, postačí však aj skratka „spol. s r. o.“ alebo „s. r. o“.

s ručením

Hodnota základného imania spoločnosti musí byť aspoň 200.000 Sk, pričom najmenší vklad
spoločníka musí byť aspoň 30.000 Sk. Na založenie spoločnosti sa môže každý spoločník
zúčastniť iba jedným vkladom. V prípade nepeňažných vkladov sa musí v spoločenskej
zmluve uviesť predmet vkladu, spôsob určenia jeho ceny v peniazoch a určenie peňažnej
sumy, v akej sa nepeňažný vklad započítava na vklad spoločníka.
Spoločenská zmluva musí obsahovať:
a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
b) určenie spoločníkov uvedením názvu a sídla právnickej osoby alebo mena a bydliska
fyzickej osoby,
c) predmet podnikania,
d) výšku základného imania a výšku vkladu každého spoločníka a výšku splatených vkladov
pri založení spoločnosti vrátane spôsobu a lehoty splácania vkladu a pokiaľ ide
o nepeňažné vklady, aj ich predmet a určenie peňažnej sumy, v akej sa takýto vklad
započítava na vklad spoločníka, ku ktorému sa zaviazal,
e) mená, bydliská a rodné čísla prvých konateľov a spôsob, akým konajú v mene
spoločnosti, pri zahraničnej fyzickej osobe sa uvádza dátum narodenia, ak rodné číslo
nebolo pridelené,

f) mená a bydliská a rodné čísla členov prvej dozornej rady, pokiaľ sa zriaďuje, pri
zahraničnej fyzickej osobe sa uvádza dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,
g) určenie správcu vkladov,
h) výšku rezervného fondu, ak spoločnosť vytvára rezervný fond pri svojom vzniku a výšku
do ktorej je spoločnosť povinná rezervný fond dopĺňať a spôsob dopĺňania,
i) výhody poskytnuté osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti alebo na činnostiach
smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenie na jej činnosť,
j) predpokladané náklady spoločnosti súvisiace so založením a vznikom spoločnosti a
ďalšie údaje ak tak ustanovuje zákon.
Spoločenská zmluva môže obsahovať ustanovenie, že spoločnosť vydá stanovy, ktoré upravia
vnútornú organizáciu spoločnosti a niektoré ďalšie záležitosti.
Pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra sa musí na každý peňažný
vklad splatiť najmenej 30 %. Celková hodnota splatených peňažných vkladov spolu
s hodnotou odovzdaných nepeňažných vkladov musí byť aspoň 100.000 Sk. Spoločnosť
vzniká až zápisom do obchodného registra.
Povinnosti:
-

základnou povinnosťou spoločníka je vkladová povinnosť. Spoločník je povinný
splatiť vklad za podmienok a v lehote ustanovenej zákonom, prípadne určenej
v spoločenskej zmluve, najneskôr však do 5 rokov od vzniku spoločnosti alebo
od jeho vstupu do spoločnosti alebo od prevzatia záväzku na nový vklad.

-

zaplatiť úrok z omeškania vo výške 20 % z nezaplatenej sumy vkladu,

-

po nesplnení vkladovej povinnosti ani v dodatočnej lehote môže byť takýto spoločník
valným zhromaždením zo spoločnosti vylúčený - kadučné konanie.

Spoločnosť si vytvára osobitné orgány, spoločník teda nemá oprávnenie konať v mene
spoločnosti alebo rozhodovať o jej vnútorných záležitostiach (jedine napríklad ako člen
valného zhromaždenia).
Kľúčovým pojmom v spoločnosti je obchodný podiel spoločníka – súhrn všetkých práv
a povinností spoločníka a vyjadruje mieru jeho účasti na spoločnosti. S podielom môže
spoločník relatívne voľne disponovať (môže ho previesť so súhlasom ostatných spoločníkov
na iného spoločníka), ak má splatený vklad, môže obchodný podiel so súhlasom spoločníkov
previesť aj na tretie osoby. Každý spoločník môže mať iba jeden obchodný podiel. Pokiaľ sa
spoločník zúčastňuje ďalším vkladom, zvyšuje sa jeho podiel v pomere, ktorý zodpovedá
výške ďalšieho vkladu.
Zánikom právnickej osoby, ktorá je spoločníkom, prechádza obchodný podiel na právneho
nástupcu – spoločenská zmluva môže takýto prechod podielu vylúčiť.
Na dediča prechádza obchodný podiel úmrtím spoločníka, pokiaľ to pripúšťa spoločenská
zmluva. Zmena osoby spoločníka sa zapisuje do zoznamu spoločníkov ako aj do obchodného
registra.
Práva: - spoločníci majú nárok na podiel z tej časti zisku, ktorú valné zhromaždenie určilo na
rozdelenie medzi spoločníkov. Podiel však môže byť vyplatený, len pokiaľ čistý obchodný
majetok spoločnosti presahuje základný majetok,
- spoločnosť nemôže nadobúdať vlastné obchodné podiely, ak zákon neustanovuje inak. Ak
však nadobudne vlastný obchodný podiel, nemôže vykonávať práva spoločníka.

-

spoločnosť vytvára rezervný fond, a to vo výške, ktorú určuje spoločenská zmluva,
minimálne 5 % z čistého zisku, nie však viac ako 10 % základného imania.

Orgány spoločnosti: valné zhromaždenie, konatelia a dozorná rada, ak sa zriaďuje.
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti:
-

schvaľuje konania urobené zakladateľmi pred vznikom spoločnosti,

-

schvaľuje riadnu, mimoriadnu a konsolidovanú účtovnú uzávierku a rozhoduje
o rozdelení zisku alebo úhrade strát,

-

schvaľuje stanovy a ich zmeny,

-

rozhoduje o zmene spoločenskej zmluvy,

-

rozhoduje o zvýšení alebo znížení základného imania a o nepeňažnom vklade,

-

vymenúva, odvoláva a odmeňuje konateľov,

-

vymenúva, odvoláva, odmeňuje členov dozornej rady,

-

rozhoduje o vylúčení spoločníka,

-

rozhoduje o zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy, ak to spoločenská zmluva
pripúšťa.

Rozhodnutia valného zhromaždenia sú záväzné pre vnútornú organizačnú štruktúru
spoločnosti, ale nemajú účinky na tretie osoby (výnimkou je súhlas s prevzatím záväzku na
nový vklad). Pre uznesenie valného zhromaždenia platí prezumpcia správnosti (oprávnená
osoba môže napadnúť ich platnosť do 3 mesiacov od ich prijatia).
Konatelia sú:
-

štatutárnym orgánom, t . j. konajú za spoločnosť navonok vo všetkých veciach,

-

podieľajú sa na obchodnom vedení spoločnosti, t .j. majú pôsobnosť na vnútorných
veciach spoločnosti – platí tu kogentné pravidlo – na prijatie rozhodnutia sa vyžaduje
súhlas väčšiny konateľov, ak spoločenská zmluva neurčí vyšší počet hlasov.

Dozorná rada má kontrolnú právomoc a jej členmi môžu byť iba fyzické osoby. Zriaďuje sa,
ak tak určuje spoločenská zmluva.
Zvýšenie alebo zníženie základného imania - zvýšiť možno základné imanie
a) novými peňažnými vkladmi, tzv. efektívne zvýšenie – ktoré prináša nové prostriedky
spoločnosti. Je to teda forma, ktorou sa dostáva do spoločnosti ďalší kapitál. Keďže
novými vkladmi sa môže meniť pomer medzi spoločníkmi, t .j. ich obchodný podiel,
zákon priznáva spoločníkom prednostné právo na nové vklady. V zmluve alebo
v stanovách spoločnosti možno stanoviť tento postup odlišne. Záväzok na nový vklad
môže prevziať iná osoba so súhlasom valného zhromaždenia a ak spoločníci
nevyužijú svoje prednostné právo,
b) z majetku spoločnosti prevyšujúceho základné imanie, tzv. nominálne zvýšenie,
ktorým sa zvýši výška vkladu každého spoločníka úmerne k jeho vkladu. Týmto

zvýšením základného imania sa zvýši hodnota viazaného majetku spoločnosti,
s ktorou nemožno celkom voľne nakladať.
Zníženie základného imania, ak spoločnosť z nejakého dôvodu nechce viazať majetok vo
výške určenej v spoločenskej zmluve ( vo výške základného imania ), napríklad ak sú straty
veľké tak, že ich nahradenie až do výšky základného imania ( čo je podmienkou výplaty
podielu na zisku) by trvalo niekoľko rokov, alebo pri odpredaji časti podniku , uskutočňuje sa
rovnako ako pri zvýšení – dvojakým spôsobom:
a) efektívne – vypláca sa časť alebo celý vklad spoločníkom a to buď zo zisku alebo zo
základného imania
b) nomimálne – vypláca sa časť alebo celý vklad spoločníkom a to buď zo zisku alebo
zo základného imania
Na ťarchu základného imania však možno robiť platby iba po zaregistrovaní zníženia
základného imania v obchodnom registri ( t. j. keď je rozhodnutie o tom účinné).
Takéto zníženie je možné vykonať iba na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, iné
pravidlá nie sú zakotvené.
Zákon však chráni záujmy veriteľov spoločnosti, ktorých pohľadávky môžu byť znížením
ohrozené, preto kogentne predpisuje časovo pomerne náročné ohlasovacie konanie. Iba po
jeho uskutočnení môžu nastať účinky zníženia základného imania a to tak, že do 15 dní od
rozhodnutia dva krát po sebe s odstupom 30 dní veritelia majú právo prihlásiť svoje
pohľadávky do 90 dní od posledného vyhlásenia.
Podnikanie formou spoločnosti s ručením obmedzeným je v našej podnikateľskej praxi veľmi
rozšírené a je možné tvrdiť, že je to najobľúbenejšia forma podnikania v súčasnosti, aj keď
nemôžeme povedať, že je to najvýhodnejšia forma podnikania. Každá forma podnikania,
počnúc podnikaním ako fyzická osoba, má svoje klady a aj zápory.
Výhody spoločnosti s ručením obmedzeným
-založenie spoločnosti s ručením obmedzeným je pomerne jednoduché, aj keď niekedy
zdĺhavé,
-spoločnosť môže založiť aj jeden spoločník,
-v prípade založenia spoločnosti s ručením obmedzeným jedným spoločníkom sa vylučuje
možnosť vzniku sporov a nedorozumení medzi spoločníkmi,
-spoločníci neručia svojím majetkom, to znamená, neručia napríklad automobilom, rodinným
domom, ktorý majú v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov,
-možnosť získania finančných prostriedkov prostredníctvom vkladov spoločníkov, poprípade
pôžičiek spoločníkov,
-v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka je možné dedenie, rozdelenie a prevod
obchodných podielov na tretie osoby,

-vylúčenie spoločníka zo spoločnosti s ručením obmedzeným len na základe súdneho
rozhodnutia /táto výhoda sa stáva niekedy aj nevýhodou/.
Nevýhody spoločnosti s ručením obmedzeným
-pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným je potrebný počiatočný kapitál,
-možnosť vzniku sporných situácií pri prevode obchodných podielov na iné osoby,
-vylúčenie spoločníka zo spoločnosti s ručením obmedzeným len na základe súdneho
rozhodnutia,
-dvojité zdanenie zisku, zisk spoločnosti s ručením obmedzeným je zdaňovaný daňou
z príjmu právnických osôb a podiely spoločníkov na zisku sa vyplácajú spoločníkom až po
zdanení osobitnou sadzbou dane v zmysle zákona o dani z prímov.
4.7.4 Akciová spoločnosť
Charakteristika akciovej spoločnosti
Akciová spoločnosť môže byť súkromnou alebo verejnou. Za verejnú sa považuje spoločnosť,
ktorá vydala všetky akcie alebo časť akcií na základe verejnej výzvy na upisovanie akcií
alebo ktorej akcie prijala burza na obchodovanie na trhu cenných papierov. Verejná akciová
spoločnosť, ktorá vydala všetky akcie vo forme akcií na meno, má najviac 50 akcionárov a jej
akcie nie sú prijaté burzou, môže so súhlasom všetkých akcionárov rozhodnúť, že prestáva
byť verejnou a stáva sa súkromnou. Rozhodnutie o tom sa ukladá do zbierky listín.
Akciová spoločnosť ako kapitálový typ spoločnosti
Akciová spoločnosť je jedinou rýdzo kapitálovou obchodnou spoločnosťou v slovenskom
obchodnom práve a jedinou obchodnou spoločnosťou, ktorá bola v slovenskom právnom
poriadku pred vydaním Obchodného zákonníka podrobne upravená (zákon č. 104/ 1990 Zb. o
akciových spoločnostiach, ktorý bol zrušený k 31. 12. 1991 Obchodným zákonníkom).
Kapitálový charakter akciovej spoločnosti je daný jednak tým, že spoločníci tejto spoločnosti,
označovaní ako akcionári, nemajú z titulu spoločníka ani právo ani povinnosť osobne sa
podieľať na prevádzkovaní podnikateľskej činnosti spoločnosti a jednak tým, že za záväzky
spoločnosti zodpovedá iba táto spoločnosť a spoločníci počas trvania spoločnosti za jej
záväzky ani neručia, ani nezodpovedajú.
Účasť akcionára na podnikaní
Účasť na podnikateľskej činnosti nemôže byť súčasťou spoločenského vzťahu medzi
akcionárom a spoločnosťou preto, lebo účasť v spoločnosti je viazaná na cenný papier –
akciu, ktorý je prevoditeľný, zatiaľ čo osobná účasť na podnikaní je neprevoditeľná. To ale
neznamená, že by sa akcionár nemohol podieľať na podnikateľskej činnosti spoločnosti

vôbec. Môže k tomu však dôjsť iba na základe samostatného právneho vzťahu (napríklad ako
pracovník spoločnosti alebo ako člen jej predstavenstva a podobne), ale nikdy nemôže byť
obsahom právneho vzťahu akcionára a akciovej spoločnosti. Z tohto hľadiska je nesprávna
prax vyplácania podnikateľských odmien akcionárom akciových spoločností, pretože
podnikateľská odmena predpokladá výkon práce, a to je u akciovej spoločnosti vylúčené.
Tým sa líši akciová spoločnosť od všetkých ostatných právnych foriem obchodných
spoločností, kde osobná účasť spoločníka na podnikaní vyplýva priamo zo zákona (spoločníci
verejnej obchodnej spoločnosti a komplementári komanditnej spoločnosti) alebo je možné ju
dohodnúť v spoločenskej zmluve (komanditisti komanditnej spoločnosti a spoločníci
spoločnosti s ručením obmedzeným).Akciová spolo¡ cnos ’ t
Vzťah spoločnosti a akcionára ako kapitálový vzťah.
Vzťah akcionára a akciovej spoločnosti je preto úplne kapitálovým vzťahom. Akcionár sa
svojím vkladom podieľa na tvorbe základného imania, ale podnikateľskú činnosť môže
ovplyvňovať len nepriamo, prostredníctvom valného zhromaždenia. Z hľadiska akciovej
spoločnosti nie sú teda dôležité podnikateľské schopnosti jednotlivých akcionárov, pretože
ich hlavnou úlohou je priniesť kapitál, ktorý potom manažment spoločnosti používa na
podnikateľskú činnosť. Z toho dôvodu je možná aj voľná zmena v osobe spoločníka, pretože
nezáleží na jeho individuálnych schopnostiach. Z tohto hľadiska je aj účasť v akciovej
spoločnosti viacej anonymná, než u ostatných obchodných spoločností. Preto je tiež akciová
spoločnosť vhodná práve na veľké formy podnikania, nakoľko ide o to, sústrediť čo najviac
kapitálu. Akcionári tiež, na rozdiel od spoločníkov iných obchodných spoločností, neručia
počas trvania akciovej spoločnosti za jej záväzky. V prípade neúspechu spoločnosti v
podnikaní môže akcionár prísť iba o to, čo vynaložil za svoju účasť v spoločnosti (koľko
zaplatil za akcie). Veritelia spoločnosti môžu požadovať splnenie svojich záväzkov iba z
majetku tejto spoločnosti, a to aj v prípade, ak je spoločnosť v platobnej neschopnosti alebo je
predĺžená.
Neobmedzenosť predmetu podnikania akciovej spoločnosti
Akciová spoločnosť, ako jediná zo všetkých obchodných spoločnosti, môže vykonávať všetky
druhy podnikateľských činností, pokiaľ splní stanovené podmienky. Výnimku predstavujú
činnosti, ktoré podľa osobitých predpisov môžu vykonávať iba fyzické osoby. Osobitné
zákony totiž v niektorých prípadoch neumožňujú, aby bola určitá podnikateľská činnosť
vykonávaná v iných právnych formách obchodných spoločnosti. Ide napríklad o zákon č.
483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého môže mať
banka len právnu formu akciovej spoločnosti. Predmetom činnosti akciovej spoločnosti môže
byť aj iná činnosť ako podnikateľská.
Zakladatelia akciovej spoločnosti a spôsoby jej založenia
Osoby oprávnené založiť akciovú spoločnosť
Zakladateľom akciovej spoločnosti môže byt akákoľvek fyzická aj právnická osoba, a to ako
slovenská, tak zahraničná. Slovenskou fyzickou osobou je osoba, ktorá má v SR bydlisko a

slovenskou právnickou osobou je právnická osoba, ktorá má v SR svoje sídlo. Slovenskými
právnickými osobami sú teda aj právnické osoby so zahraničnou majetkovou účasťou, pokiaľ
majú sídla na území SR. Štát, ako možný zakladateľ, nie je výslovne uvádzaný. Štát má v
súkromnoprávnych vzťahoch postavenie právnickej osoby v zmysle § 21 Občianskeho
zákonníka.
Obmedzenie osôb pri zakladaní akciových spoločnosti
Z Obchodného zákonníka však vyplýva určite obmedzenie fyzických osôb, pretože ako jediný
zakladateľ môže akciovú spoločnosť založiť iba právnická osoba.
Spôsoby zakladania akciovej spoločnosti
Obchodný zákonník umožňuje založenie akciovej spoločnosti jedným zakladateľom –
právnickou osobou alebo viacerými zakladateľmi. Ak zakladá akciovú spoločnosť jeden
zakladateľ, spíše zakladateľskú listinu, ak zakladá spoločnosť viac zakladateľov, uzatvárajú
zakladateľskú zmluvu. Podľa postupu pri tvorbe základného imania rozlišuje zákon dva
spôsoby založenia akciovej spoločnosti, a to založenie akciovej spoločnosti na základe výzvy
na upisovanie akcií (tzv. postupné alebo sukcesívne zakladanie akciovej spoločnosti) alebo
bez výzvy na upísanie akcií (tzv. jednorazové alebo simultánne zakladanie akciovej
spoločnosti.
Väčšina akciových spoločnosti v Slovenskej republike bola zatiaľ založená bez výzvy na
upisovanie akcií.
Akciová spoločnosť zakladaná na základe výzvy na upisovanie akcií je založená uznesením
ustanovujúceho valného zhromaždenia a akciová spoločnosť zakladaná jednorázovo je
založená prijatím rozhodnutia zakladateľov, ktoré sú inak vyhradené ustanovujúcemu
valnému zhromaždeniu.
Zakladateľská zmluva (zakladateľská listina)
Charakteristika zakladateľskej zmluvy a listiny
Bez ohľadu na to, či je akciová spoločnosť zakladaná sukcesívne alebo simultánne, musia jej
zakladatelia uzavrieť zakladateľskú zmluvu alebo jeden zakladateľ podpísať zakladateľskú
listinu. Rozdiel je iba v obsahu týchto dokumentov. Zakladateľskú zmluvu (listinu) akciovej
spoločnosti treba odlíšiť od spoločenskej zmluvy zakladajúcej iné právne formy obchodných
spoločnosti. Ako vyplýva už z názvu, má zakladateľská zmluva význam len pre založenie
a vznik spoločnosti. Len čo spoločnosť vznikne, riadi sa spolu s akcionármi stanovami
akciovej spoločnosti, nie zakladateľskou zmluvou. Funkciu spoločenskej zmluvy plnia teda v
akciovej spoločnosti dva dokumenty – zakladateľská zmluva (listina) a stanovy akciovej
spoločnosti.

Obsah zakladateľskej zmluvy a listiny
Obsah zakladateľskej zmluvy alebo listiny vyplýva z Obchodného zákonníka. Ich obsah je
rôzny podľa toho, či sa spoločnosť zakladá na základe výzvy na upisovanie akcií alebo bez
nej. Niektoré údaje sú však spoločné.
Každá zakladateľská zmluva alebo každá zakladateľská listina musí obsahovať:
- obchodné meno spoločnosti - obchodné meno musí obsahovať dodatok „akciová
spoločnosť“ alebo skratku „akc. spol.“ alebo skratku „a. s.“. Obchodné meno môže byť
odvodené z mena zakladateľov, predmetu činnosti alebo môže byť úplne fiktívne. Nesmie byť
iba zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa a nesmie vzbudzovať klamlivú
predstavu o podnikateľovi alebo o predmete podnikania,
- sídlo spoločnosti - sídlom spoločnosti je adresa, z ktorej sa riadi činnosť spoločnosti, pod
ktorou bude spoločnosť zapísaná v obchodnom registri. Súhlas žiadneho štátneho orgánu s
umiestnením sídla Obchodný zákonník, ani žiadny iný zákon neobsahuje,
- predmet podnikania ( činnosti) - predmetom činnosti akciovej spoločnosti môže byť
akákoľvek podnikateľská aj nepodnikateľská činnosť, pokiaľ ju zákon nezakazuje (činnosti
zakázané trestným zákonom) alebo pokiaľ ju zákon nevyhradzuje iným právnickým osobám.
Zakladatelia však musia spĺňať podmienky, ktoré vyžadujú osobitné zákony pre jednotlivé
oblasti podnikania (hlavne zákon č. 455/ 1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení
neskorších predpisov), a to ešte pred zápisom akciovej spoločnosti do obchodného registra,
- navrhované základné imanie - obchodný zákonník vyžaduje minimálne základné imanie vo
výške 1 000 000 Sk,
- počet akcií, ich formu, podobu a menovitú hodnotu tak, aby sa súčet menovitých hodnôt
všetkých vydaných akcií rovnal hodnote základného imania. Pokiaľ majú byť vydané akcie
rôznych druhov, musí zakladateľská zmluva (listina) obsahovať aj ich názov a opis práv s
nimi spojených, údaj o obmedzení prevoditeľnosti akcií, ak majú byť vydané akcie na meno,
ktorých prevoditeľnosť je obmedzená,
- emisný kurz, za ktorý spoločnosť akcie vydáva,
- počet akcií, ktoré upisujú jednotliví zakladatelia,
- určenie predmetu nepeňažného vkladu a určenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad
započítava za plnenie emisného kurzu akcií, ktoré zakladateľ upísal, ak sa zakladateľ zaväzuje
vložiť do spoločnosti nepeňažný vklad. Nepeňažným vkladom môže byť hnuteľná alebo
nehnuteľná vec, cenný papier, pohľadávka alebo iné právo, iná majetková hodnota (napríklad
know-how), prípadne podnik. Vkladom nemôže byť samotné obchodné meno, pretože to
možno prevádzať len spoločne s podnikom. Predmet nepeňažného vkladu musí byť presne
určený a ocenený. Jeho ocenenie musí byť podložené odborným odhadom. Pre oceňovanie
nepeňažného vkladu sa použijú aj ustanovenia všeobecnej právnej úpravy obchodných
spoločností týkajúce sa nepeňažných vkladov (§ 59 a nasl. Obchodného zákonníka).,
- určenie, ktorý zo zakladateľov, resp. ktorá banka bude plniť funkciu správcu vkladu podľa §
60 ods. 1 Obchodného zákonníka,
- predpokladané náklady spoločnosti súvisiace s jej založením a vznikom.

Pokiaľ má byť akciová spoločnosť založená na základe výzvy na upisovanie akcií, musí
zakladateľská zmluva (listina) ďalej obsahovať:
- čas a miesto, kde bude možné upisovať akcie spoločnosti,
- aký bude postup v prípade, ak bude upísaných viac akcií, než predstavuje navrhované
základné imanie akciovej spoločnosti najmä určenie, či zakladatelia po upísaní navrhovaného
základného imania umožnia upisovanie ďalších akcií. Ak sa pripúšťa upisovanie akcií
prevyšujúcich navrhované základné imanie určenie, či sa o upísané akcie prevyšujúce
navrhované základné imanie zvýši výška navrhovaného základného imania alebo či sa bude
krátiť počet upísaných akcií jednotlivým upisovateľom v pomere, v akom upísali akcie pri
zachovaní navrhovanej výšky základného imania, prípadne čiastočnom zvýšení navrhovaného
základného imania. Zakladateľská zmluva môže určiť aj iný postup pri upísaní akcií
prevyšujúcich navrhované základné imanie.
- miesto a čas pre splatenie časti upísaných akcií a jej výšky. Pred úpisom akcií musí byť
splatených minimálne 10 % menovitej hodnoty upísaných akcií v čase a na účet v banke,
ktoré sú určené zakladateľovi vo výzve na upisovanie.
- spôsob zvolania ustanovujúceho valného zhromaždenia upisovateľov.
Každá výhoda, ktorá môže byť poskytnutá osobám, ktoré sa podieľali na založení spoločnosti
alebo na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na jej činnosť, musí byť
dohodnutá v zakladateľskej zmluve, iné zvýhodnenie nemožno poskytnúť.
Prílohou zakladateľskej zmluvy (listiny) je návrh stanov akciovej spoločnosti. Návrh stanov
schvaľuje ustanovujúce valné zhromaždenie pri sukcesívnom zakladaní spoločnosti alebo
zakladatelia pri simultánnom zakladaní spoločnosti.
Stanovy akciovej spoločnosti
Stanovy akciovej spoločnosti plnia, ako už bolo uvedené u tejto spoločnosti, funkciu
spoločenskej zmluvy. Ich minimálny povinný obsah vymedzuje Obchodný zákonník v § 173.
Okrem toho však na mnohých ďalších miestach pripúšťa, aby stanovy upravili určité otázky
odlišne od ustanovení Obchodného zákonníka.
Z tohto hľadiska možno rozlišovať obligatórne a fakultatívne náležitosti stanov. Obligatórne
náležitosti sú také, ktoré stanovy obsahovať musia. Obchodný zákonník medzi obligatórne
náležitosti stanovuje:
– obchodné meno, sídlo a predmet podnikania rovnako ako v zakladateľskej zmluve (listine),
–

výšku základného imania a spôsob splácania akcií, prípadne aj podmienenú výšku
základného imania, ak valné zhromaždenie rozhodlo o podmienenom zvýšení základného
imania alebo schválenú výšku základného imania, ak valné zhromaždenie poverilo
predstavenstvo zvýšiť základné imanie,

–

počet akcií, ich menovitú hodnotu a podobu, ako aj určenie, či akcie znejú na meno alebo
na doručiteľa, ak spoločnosť vydáva akcie v oboch formách, počet akcií na doručiteľa a
počet akcií na meno, prípadne uvedenie obmedzenia prevoditeľnosti akcií na meno,
rovnako ako v zakladateľskej zmluve (listine),

– spôsob zvolávania valného zhromaždenia, jeho pôsobnosť a spôsob rozhodovania na
valnom zhromaždení;
– počet členov predstavenstva, dozornej rady alebo iných (fakultatívnych) orgánov
spoločnosti, ako aj vymedzenie ich pôsobnosti a spôsob ich rozhodovania;
– výšku začiatočného rezervného fondu a výšku, do ktorej je akciová spoločnosť povinná ho
dopĺňať (minimálne 10 % základného imania) a spôsob dopĺňania (minimálne 10% z čistého
zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke až do dosiahnutia výšky rezervného fondu
určenej v stanovách, najmenej však do výšky 20 % základného imania.),
– spôsob rozdelenia čistého zisku (dividendy, tantiémy, odmeny zamestnancov, rozvoj
spoločnosti);
– dôsledky porušenia povinnosti splatiť v čas upísané akcie (hlavne výška úrokov
z omeškania a bližšia úprava tzv. kadučného konania),
– spôsob zvyšovania a znižovania základného imania,
– postup pri dopĺňaní a zmene stanov.
Okrem vyššie uvedených obligatórnych náležitostí môžu stanovy spoločnosti obsahovať tieto
fakultatívne náležitosti :
– vydávanie rôznych druhov akcií, ich označenie, počet a práva s nimi spojené,
– pravidlá pre vydávanie dlhopisov a práva s dlhopismi spojené,
– obmedzenie prevodu akcií spoločnosti (napríklad viazanie ich prevodu na súhlas
predstavenstva alebo valného zhromaždenia),
–

vylúčenie hlasovacieho práva prioritných akcií na valnom zhromaždení,

– lehotu pre zavedenie tzv. kadučného konania,
– zakotvenie práva zamestnancov na podiel na zisku,
–

spôsob hlasovania na valnom zhromaždení a obmedzenie výkonu hlasovacieho práva

–

podmienky uznášania schopnosti valného zhromaždenia,

– počet hlasov nevyhnutných na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia ,
– rozšírenie pôsobnosti valného zhromaždenia,
– určenie lehoty na predkladanie správ valnému zhromaždeniu o podnikateľskej činnosti
spoločnosti a stave jej majetku,
– dĺžku funkčného obdobia členov predstavenstva a určenie, že členov predstavenstva volí a
odvoláva dozorná rada a nie valné zhromaždenie,
– možnosť kooptácie členov predstavenstva,
–

počet hlasov členov predstavenstva, nevyhnutný na prijatie rozhodnutia,

–

modifikáciu pravidiel, tykajúcich sa voľby členov dozornej rady zamestnancami,

– vylúčenie predkupného práva doterajších akcionárov na úpis nových akcií pri zvyšovaní
základného imania,
– vylúčenie novo vydaných akcií z práva na dividendu za rok, v ktorom boli akcie vydané,
– modifikáciu výpočtu podielu na likvidačnom zostatku.

Vznik akciovej spoločnosti
Akciová spoločnosť, rovnako ako ostatné obchodné spoločnosti, vzniká ku dňu, ku ktorému
bude zapísaná do obchodného registra. Návrh na zápis akciovej spoločnosti do obchodného
registra musí byt podpísaný všetkými členmi predstavenstva.
Návrh na zápis však môže podať aj splnomocnenec na základe špeciálneho splnomocnenia,
podpísaného všetkými členmi predstavenstva, ktorých podpisy sa úradne osvedčujú. Úradne
sa osvedčí aj podpis splnomocnenca. Návrh treba podať do 90 dní od doručenia preukazu
podnikateľského oprávnenia a pokiaľ takýto preukaz nie je potrebný, do 90 dní od založenia
akciovej spoločnosti. Registrový súd môže spoločnosť zapísať, len ak bude preukázané, že sa
konalo valné zhromaždenie, pokiaľ bolo zákonom predpísané, boli schválené stanovy
spoločnosti a zvolené jej orgány. Ďalej musí byt preukázané, že upisovatelia upísali celú
hodnotu základného imania (upisovateľmi sú tu aj zakladatelia) a že bolo splatených najmenej
30 % základného imania, vytváraného peňažnými vkladmi. Nepeňažné vklady musia byť
odovzdané pred zápisom akciovej spoločnosti do obchodného registra.
Zakladatelia musia ďalej doložiť, že najneskôr dňom zápisu do obchodného registra vznikne
akciovej spoločnosti živnostenské alebo iné podnikateľské oprávnenie. Na to treba doložiť
živnostenský list alebo koncesnú listinu alebo iné správne rozhodnutie. Doklad netreba
predkladať tam, kde na výkon činnosti akciovej spoločnosti nie je potrebné žiadne správne
rozhodnutie (napríklad na výkon poľnohospodárskej výroby, prenájom bytov a nebytových
priestorov, nehnuteľností a podobne).
Ak by členom predstavenstva spoločnosti, oprávneným za spoločnosť konať, bola zahraničná
fyzická osoba, je nevyhnutné priložiť aj povolenie na pobyt na území SR.
Do obchodného registra sa zapisuje obchodné meno a sídlo spoločnosti, predmet podnikania
alebo činnosti, identifikačné číslo (to však prideľuje registrový súd), právna forma
spoločnosti, meno a bydlisko fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo jeho členom
s uvedením spôsobu, akým koná v mene spoločnosti a s uvedením dňa vzniku, prípadne
zániku jej funkcie, ak je štatutárnym orgánom právnická osoba, zapisuje sa aj jej obchodné
meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené, meno a bydlisko fyzickej osoby, ktorá je jej
štatutárnym orgánom, meno a bydlisko fyzickej osoby, ktorá je členom dozornej rady
s uvedením dňa vzniku prípadne zániku ich funkcie, označenie, adresa umiestnenia a predmet
podnikania alebo činnosti odštepného závodu alebo inej organizačnej zložky podniku, meno a
bydlisko jej vedúceho, meno a bydlisko prokuristu alebo prokuristov s uvedením spôsobu,
akým koná za podnikateľa, rodné číslo fyzickej osoby alebo dátum narodenia zahraničnej
fyzickej osoby, ak nemá pridelené rodné číslo, ak sa zapisuje do obchodného registra ako
osoba oprávnená konať v mene zapísanej osoby alebo ak sa zapisuje ako člen dozorného
orgánu zapísanej osoby, výška základného imania spoločnosti, rozsah jeho splatenia, počet,
druh, forma, podoba a menovitá hodnota akcií, prípadne obmedzenie prevoditeľnosti akcií na
meno, ak má spoločnosť jediného akcionára, zapisuje sa aj meno a bydlisko alebo obchodné
meno, alebo názov a sídlo tohoto akcionára. Do obchodného registra sa zapisujú aj ďalšie
skutočnosti ustanovené zákonom.
K návrhu na zápis bude treba priložiť:
–

zakladateľskú zmluvu alebo zakladateľskú listinu

–

stanovy

– rozhodnutie dozornej rady o voľbe predstavenstva, ak je predstavenstvo podľa stanov
volené dozornou radou

– oprávnenie na podnikanie v predmete podnikania, ktorý sa navrhuje zapísať, ak je
spoločnosť založená za účelom podnikania
– písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa § 60 ods. 4 Obchodného zákonníka
–

znalecký posudok, ktorým sa preukazuje, že hodnota nepeňažného vkladu zodpovedá
emisnému kurzu akcií splatených týmto vkladom, ak sa do spoločnosti vložili nepeňažné
vklady,

–

ďalšie listiny, ktoré osvedčujú skutočnosti podľa osobitných predpisov na založenie
spoločnosti.

Ak sa spoločnosť zakladá na základe výzvy na upisovanie akcií, k návrhu na zápis do
obchodného registra okrem už uvedených listín sa prikladá výzva na upisovanie akcií v
uverejnenom znení spolu s dokladom o jej uverejnení, listina upisovateľov, prípadne
druhopisy alebo kópie písomných prejavov vôle upisovateľov akcií a notárska zápisnica
z konania ustanovujúceho valného zhromaždenia.
Práva akcionára
Právo akcionára podieľať sa na riadení spoločnosti
Základným právom akcionára je právo podieľať sa na riadení akciovej spoločnosti. Zákon
ustanovuje iba základné pravidlá a ich konkretizáciu ponecháva stanovám.
Základným obsahom práva podieľať sa na riadení akciovej spoločnosti je oprávnenie
akcionára zúčastňovať sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať od neho
vysvetlenia a uplatňovať návrhy.
Počet hlasov akcionára sa riadi nominálnou hodnotou akcie. Každý akcionár má teda toľko
hlasov, koľko zodpovedá podielu menovitej hodnoty jeho akcií na základnom imaní v
akciovej spoločnosti. Stanovy bližšie upravujú spôsob hlasovania a môžu určiť najvyšší počet
hlasov pripadajúcich jednému akcionárovi. Akcionár má ďalej právo byť informovaný o
programe rokovania valného zhromaždenia na pozvánke na valné zhromaždenie. Má právo
žiadať predstavenstvo, aby mu vydalo kópiu zápisu z konania valného zhromaždenia alebo
jeho časti a právo požiadať súd, aby vyhlásil za neplatné rozhodnutie valného zhromaždenia,
pokiaľ odporuje právnym predpisom alebo stanovám akciovej spoločnosti.
Právo akcionára na dividendu
Druhým základným právom akcionára je jeho právo na podiel zo zisku (dividendu), a to z tej
časti zisku, ktorú valné zhromaždenie určilo na rozdelenie. Výška dividendy akcionára sa
určuje pomerom menovitej hodnoty akcií. Na výplatu dividend nemožno použiť základné
imanie ani prostriedky z rezervného fondu ani prostriedky, ktoré majú byť podľa stanov
použité na doplnenie rezervného fondu. Pokiaľ však dividendu prijal akcionár v dobrej viere,
nemusí ju vracať. Akciová spoločnosť by však mohla požadovať náhradu škody od členov
predstavenstva, ktorí dali na takú výplatu, v rozpore s právnymi predpismi, súhlas.

Právo akcionára na podiel na likvidačnom zostatku
Ďalším právom akcionára, vyplývajúcim priamo zo zákona, je právo na podiel na
likvidačnom zostatku akciovej spoločnosti . Likvidačný zostatok sa delí medzi akcionárov v
pomere zodpovedajúcom menovitej hodnote ich akcií, pokiaľ stanovy neurčia iný spôsob
rozdelenia. Ak dovtedy nie sú splatené všetky akcie, vyplatí sa akcionárom najskôr čiastka,
ktorú splatili a až zvyšok sa rozdelí podľa pomeru menovitej hodnoty akcií. Ak však
likvidačný zostatok nestačí ani na vrátenie splatenej časti akcií, delia sa akcionári v pomere
zodpovedajúcom splatenej menovitej hodnote ich akcií. Do výšky hodnoty, ktorou sa
akcionár podieľal na likvidačnom zostatku, ručí akcionár veriteľom spoločnosti, ktorých
pohľadávky neboli v likvidácii uspokojené.
Akcionár však nemá právo na vrátenie vkladu ani počas trvania akciovej spoločnosti, ani po
jej zrušení (má iba právo na podiel na likvidačnom zostatku).
Akcionár tiež nemá právo, aby od neho akciová spoločnosť odkúpila jeho akcie. Obchodný
zákonník takúto prax dokonca výslovne zakazuje.
Ďalšie práva priznáva zákon akcionárom v súvislosti s rozširovaním základného imania
(predkupné právo na nové akcie pri zvyšovaní základného imania upisovaním akcií a na
bezplatné získanie nových akcií, príp. zvýšenie menovitej hodnoty doterajších akcií pri
zvýšení základného imania z majetku spoločnosti).
Povinnosti akcionára
Základnou povinnosťou akcionára je povinnosť splatiť menovitú hodnotu akcií, a to v lehote
uvedenej v stanovách, ktorá nesmie byť dlhšia ako jeden rok od vzniku spoločnosti.
Splatením vkladu treba rozumieť okamih, keď vkladateľ umožní správcovi vkladu alebo
spoločnosti jeho použitie pre spoločnosť v rozsahu, ako by už patril spoločnosti. Pri
peňažných vkladoch pôjde o okamih pripísania peňazí na stanovený účet. Pri vecných
vkladoch, vkladoch podniku a vkladoch nehmotných statkov to bude okamih, keď bude
spoločnosti (správcovi vkladu) predmet vkladu odovzdaný na užívanie alebo umožnené jeho
využitie pre spoločnosť, ako keby spoločnosť už bola vlastníkom predmetu vkladu. Ak bude
predmetom vkladu pohľadávka, bude vklad splatený už podpisom zakladateľskej zmluvy
(zakladateľskej listiny) alebo podpisom listiny upisovateľov.
Povinnnosť splatiť vklad je rozdielne upravená pre peňažné a nepeňažné vklady. Upisovateľ,
ktorý sa zaviazal na splatenie menovitej hodnoty akcií peňažným vkladom je povinný splácať
peňažný vklad v lehotách určených stanovami, najneskôr do jedného roka odo dňa vzniku
akciovej spoločnosti. Upisovatelia, ktorí sa zaviazali na nepeňažný vklad sú povinní podľa
všeobecnej právnej úpravy obchodných spoločností splatiť vklad pred vznikom spoločnosti.
Ak je nepeňažným vkladom nehnuteľnosť je povinnosť splatiť vklad pred vznikom
spoločnosti splnená odovzdaním písomného vyhlásenia vkladateľa správcovi vkladu. Písomné
vyhlásenie vkladateľa opatrené osvedčením o pravosti podpisu slúži ako podklad pre vklad
vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, ktorá je predmetom vkladu na akciovú spoločnosť.
Orgány akciovej spoločnosti

Podľa Obchodného zákonníka má akciová spoločnosť tri obligatórne orgány, a to valné
zhromaždenie, predstavenstvo a dozornú radu.
Okrem obligatórnych orgánov môže akciová spoločnosť vytvoriť aj ďalšie orgány. Ich
existencia, zloženie a pôsobnosť musia byť potom uvedené v stanovách akciovej spoločnosti.
Ani obligatórne orgány akciovej spoločnosti však nevytvárajú homogénny útvar. Rozdiel
vyplýva z rôznych funkcií týchto orgánov. Valné zhromaždenie je orgánom, prostredníctvom
ktorého sa akcionári podieľajú na riadení spoločnosti a preto je vytvárané výhradne
akcionármi. Predstavenstvo je orgánom štatutárnym a dozorná rada orgánom dozorným a
preto nie je potrebné, aby boli vytvárané akcionármi, ale je dôležité, aby boli vytvárané
odborníkmi v danej oblasti.
Valné zhromaždenie akcionárov
Najvyšším orgánom spoločnosti je tradične valné zhromaždenie, ktoré rozhoduje o všetkých
zásadných otázkach činnosti akciovej spoločnosti, ktoré mu zveruje zákon alebo stanovy
spoločnosti.
Do výlučnej pôsobnosti valného zhromaždenia podľa Obchodného zákonníka patrí:
– rozhodovať o zmene stanov akciovej spoločnosti,
– rozhodovať o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť
základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka a o vydávaní dlhopisov,
– voliť a odvolávať členov dozornej rady a predstavenstva, pokiaľ stanovy neurčujú, že
členovia predstavenstva sú volení a odvolávaní dozornou radou (potom by bolo nevyhnutné v
stanovách určiť spôsob, akým sa to robí a tomu zodpovedajúcim spôsobom upraviť odlišne aj
oprávnenia všetkých orgánov spoločnosti, ktoré sú s tým spojené, aj keď sa to neuvádza),
– schvaľovať ročnú účtovnú závierku a rozhodovať o rozdelení zisku a stanovení tantiém
(odmena člena orgánu akciovej spoločnosti),
– rozhodovať o zrušení akciovej spoločnosti a o zmene právnej formy,
– rozhodovať o ďalších otázkach, pokiaľ tak určí zákon alebo stanovy akciovej spoločnosti,
– rozhodovať o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné
papiere a naopak,
- rozhodovať o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodovať o tom, že
spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou,
- schvaľovať pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti, ak stanovy neurčia, že
pravidlá odmeňovania schvaľuje dozorná rada.
Zvolávanie valného zhromaždenia
Valné zhromaždenie sa koná najmenej raz za rok a zvoláva ho predstavenstvo, spôsobom a v
lehotách, ktoré určujú stanovy. Okrem riadnych valných zhromaždení je predstavenstvo
povinné zvolať mimoriadne valné zhromaždenie, ak zistí, že strata spoločnosti presiahla
hodnotu jednej tretiny základného imania alebo to možno predpokladať a predloží valnému
zhromaždeniu návrhy opatrení a upovedomí bezodkladne dozornú radu.

Právo zvolať mimoriadne valné zhromaždenie má aj dozorná rada, ak to vyžadujú záujmy
spoločnosti. Pri zvolávaní valného zhromaždenia postupuje rovnako ako predstavenstvo.
Predstavenstvo musí poslať všetkým akcionárom, ktorí majú akcie na meno, pozvánku
najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Ak boli vydané akcie na doručiteľa,
musí byť v tej istej lehote uverejnené oznámenie o konaní valného zhromaždenia
v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy. Stanovy môžu
určiť aj iný spôsob uverejnenia. Pozvánka na valné zhromaždenie alebo oznámenie o konaní
valného zhromaždenia musí obsahovať:vá spolo¡ cnos ’ t
– obchodné meno a sídlo spoločnosti,
– miesto, dátum a hodinu konania valného zhromaždenia,
– označenie, či sa zvoláva riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie,
–

program rokovania valného zhromaždenia,

–

rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení, ak spoločnosť vydala
zaknihované akcie.

Ak je predmetom rokovania valného zhromaždenia zvýšenie alebo zníženie základného
imania, musí pozvánka alebo oznámenie obsahovať ešte ďalšie údaje.
Rokovanie valného zhromaždenia
Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ zákon alebo
stanovy nevyžadujú inú väčšinu. Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv
spojených s niektorým druhom akcií a o obmedzení prevoditeľnosti akcií na meno sa
vyžaduje aj súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov, ktorí vlastnia tieto akcie.
Stanovy môžu určiť vyšší počet hlasov akcionárov, ktorí majú tieto akcie, potrebný na prijatie
uznesenia valného zhromaždenia.
Akcionári prítomní na valnom zhromaždení sa zapisujú do listiny prítomných, ktorá musí
obsahovať označenie akcionára, čísla a menovitú hodnotu akcií, ktoré oprávňujú k
hlasovaniu. Správnosť listiny prítomných potvrdzuje svojím podpisom predseda valného
zhromaždenia a zapisovateľ, ktorí sú volení spôsobom, ktorý určia stanovy. Uvedené platí pre
akciové spoločnosti, ktoré vydali akcie v podobe listinného cenného papiera. Ak akciová
spoločnosť vydala akcie v podobe zaknihovaného cenného papiera overuje sa právo akcionára
zúčastniť sa na valnom zhromaždení výpisom z registra emitenta cenných papierov vedeným
strediskom cenných papierov. Vo výpise z registra emitenta sú uvedení akcionári spoločnosti /
názov, sídlo, IČO právnickej osoby, meno, bydlisko, rodné číslo fyzickej osoby), druh a počet
akcií, ktoré majú jednotliví akcionári v majetku.
Okrem predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa volí valné zhromaždenie ešte dvoch
overovateľov zápisu a osoby poverené sčítaním hlasov.
Na valnom zhromaždení možno prerokovať iba záležitosti, ktoré boli uvedené na pozvánke na
valné zhromaždenie. Tento postup má chrániť akcionárov, ktorí sa nedostavili na konanie
valného zhromaždenia. Záležitosť, ktorá nebola uvedená na pozvánke, možno prerokovať iba
vtedy, ak sa na valnom zhromaždení zúčastnia všetci akcionári a všetci súhlasia s tým, aby
táto záležitosť bola prerokovaná.

Zápis z rokovania valného zhromaždenia
O priebehu valného zhromaždenia sa spisuje zápis, ktorý musí obsahovať:
– obchodné meno a sídlo spoločnosti,
– miesto a čas konania valného zhromaždenia,
– meno predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisu a osôb
poverených sčítaním hlasov,
– popis prerokovaní jednotlivých bodov programu,
– rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania,
– obsah protestu akcionára, člena predstavenstva alebo dozornej rady, týkajúceho sa
rozhodnutia valného zhromaždenia, ak o to protestujúci požiada.
Predstavenstvo zabezpečuje vyhotovenie zápisu o valnom zhromaždení do 30 dní od jeho
ukončenia. Zápis podpisuje zapisovateľ, predseda valného zhromaždenia a dvaja zvolení
overovatelia zápisu. O rozhodnutí valného zhromaždenia, ktoré sa týka zmeny stanov,
zvýšenia a zníženia základného imania a zrušenia spoločnosti, musí byť vyhotovený notársky
zápis. K zápisu sa prikladajú návrhy a prehlásenia, predložené na valnom zhromaždení na
prerokovanie. Zápisy o valnom zhromaždení, spolu s pozvánkami a zoznamom prítomných
akcionárov, sa uchovávajú v archíve spoločnosti po celý čas jej trvania. Každý akcionár môže
požiadať predstavenstvo spoločnosti o vydanie kópie zápisu alebo jeho časti.
o¡ cnos ’ t
Predstavenstvo akciovej spoločnosti
Predstavenstvo je štatutárnym orgánom, riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene.
Rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré zákon alebo stanovy nevyhradzujú valnému
zhromaždeniu. Člen predstavenstva má právo podať návrh na súd na vyslovenie neplatnosti
uznesenia valného zhromaždenia.
Stanovy, valné zhromaždenie alebo dozorná rada môžu obmedziť právo predstavenstva konať
v mene spoločnosti. Toto obmedzenie má však význam iba vo vnútorných vzťahoch a nemá
účinky vo vzťahu k tretím osobám. Členovia predstavenstva však zodpovedajú spoločnosti za
škodu, spôsobenú prekročením konateľského oprávnenia, primerane podľa ustanovení
Obchodného zákonníka o mandátnej zmluve. Za škodu spôsobenú spoločnosti porušením
svojich povinností pri výkone svojej pôsobnosti zodpovedajú spoločne a nerozdielne.
Zo zákona je oprávnený konať každý z členov predstavenstva samostatne, stanovy však môžu
určiť iný spôsob konania predstavenstva v mene spoločnosti. Člen predstavenstva, oprávnený
konať v mene spoločnosti, musí byť slovenskou osobou, inak musí mať povolenie na pobyt na
území SR.
Predstavenstvo zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva v sústave podvojného účtovníctva a
predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie ročnú účtovnú závierku spolu s návrhom na
rozdelenie zisku. Podľa zákona o účtovníctve spracováva aj výročnú správu. Závierku treba
zaslať 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia akcionárom, ktorí majú akcie na
meno, a ak spoločnosť vydala akcie na doručiteľa, je predstavenstvo povinné údaje závierky v
tej istej lehote uverejniť spôsobom určeným stanovami. Údaje zo schválenej a audítorom

overenej účtovnej závierky je spoločnosť povinná zverejniť v Obchodnom vestníku a výročnú
správu spolu s účtovnou závierkou uložiť u príslušného orgánu.
Predstavenstvo ďalej v lehotách určených stanovami, predkladá valnému zhromaždeniu
správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku.
Predstavenstvo je povinné riadiť sa v svojej činnosti zásadami a pokynmi schválenými
valným zhromaždením. Tie však nie sú záväzné vo vzťahu k tretím osobám.
Zloženie a konanie predstavenstva
Počet členov predstavenstva určujú stanovy. Ako už bolo uvedené, predstavenstvo volí a
odvoláva valné zhromaždenie, ale stanovy môžu toto oprávnenie preniesť na dozornú radu.
Členovia predstavenstva volia zo svojho stredu predsedu.
Stanovy môžu určiť, že predstavenstvo, ktorého počet členov zvolených príslušným orgánom
spoločnosti neklesol pod polovicu, môže vymenovať náhradných členov do najbližšieho
zasadnutia príslušného orgánu.
Funkčné obdobie členov predstavenstva nesmie presiahnuť päť rokov.
Obchodný zákonník nemá žiadne osobitné požiadavky na osoby, ktoré majú byť volené za
členov predstavenstva. Môže to byť ako akcionár, tak aj iná osoba. Osobitné zákony však
môžu určiť určité požiadavky na odbornú spôsobilosť a bezúhonnosť členov štatutárneho
orgánu.
O priebehu zasadania predstavenstva a o jeho rozhodnutiach sa spisujú zápisy, ktoré
podpisuje predseda predstavenstva a zapisovateľ . Každý člen predstavenstva má právo, aby
bol v zápise uvedený jeho odlišný názor na prerokovanú záležitosť (tzv. votum separatum).
To môže mať význam hlavne pre posúdenie jeho prípadnej zodpovednosti pri protiprávnom
rozhodnutí predstavenstva. Členovia predstavenstva sú povinní zachovávať mlčanlivosť o
dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých vyzradenie tretím osobám by mohlo
spôsobiť spoločnosti škodu a vzťahuje sa na nich zákaz konkurencie.
Obchodný zákonník zakotvuje aj ručenie členov predstavenstva veriteľom spoločnosti, pokiaľ
ide o pohľadávky na náhradu škody, ktorú spôsobili členovia predstavenstva porušením
právnych povinností pri výkone svojej funkcie tretím osobám, pokiaľ tieto osoby nemôžu
dosiahnuť náhradu škody od spoločnosti pre jej platobnú neschopnosť.
Členovia predstavenstva majú nárok na podiel zo zisku (tantiému), ak sa na tom uznesie valné
zhromaždenie.
Členovia predstavenstva sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou.
Členovia predstavenstva, ktorí porušili povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, sú povinní
spoločne a nerozdielne nahradiť škodu, ktorú tým spoločnosti spôsobili. Člen predstavenstva
nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou
starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme spoločnosti. Členovia predstavenstva
nezodpovedajú za škodu spôsobenú spoločnosti konaním, ktorým vykonávali uznesenie
valného zhromaždenia, uvedené neplatí, ak je uznesenie valného zhromaždenia v rozpore
s právnymi predpismi alebo stanovami spoločnosti. Členov predstavenstva nezbavuje
zodpovednosti, ak ich konanie schválila dozorná rada.
Dohody medzi spoločnosťou a členom predstavenstva vylučujúce alebo obmedzujúce
zodpovednosť člena predstavenstva sú zakázané. Stanovy nemôžu obmedziť alebo vylúčiť

zodpovednosť člena predstavenstva. Spoločnosť sa môže vzdať nárokov na náhradu škody
voči členom predstavenstva alebo uzatvoriť s nimi dohodu o urovnaní najskôr po troch rokoch
od ich vzniku, a to len ak s tým vysloví súhlas valné zhromaždenie a ak proti takémuto
rozhodnutiu na valnom zhromaždení nevnesie do zápisnice protest menšina akcionárov
s akciami, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania.
Dozorná rada akciovej spoločnosti
Pôsobnosť dozornej rady
Dozorná rada je kontrolným orgánom spoločnosti, ktorý dohliada na výkon pôsobnosti
predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. cnos ’ t
Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov, týkajúcich
sa spoločnosti a kontrolujú, či sú účtovné záznamy riadne vedené a podnikateľská činnosť sa
uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia a
môžu tiež navrhnúť, aby súd vyhlásil za neplatné rozhodnutie valného zhromaždenia, ktorým
bol porušený zákon alebo stanovy spoločnosti. Dozorná rada preskúmava tiež riadnu,
mimoriadnu a konsolidovanú účtovnú závierku, návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu
strát. O vykonaných kontrolách informuje valné zhromaždenie.
Okrem kontrolnej pôsobnosti je dozorná rada priamo zo zákona oprávnená zvolávať valné
zhromaždenie, navrhovať na valnom zhromaždení potrebné opatrenia, navrhnúť, aby súd
vyhlásil za neplatné uznesenie valného zhromaždenia, ktoré odporuje právnym predpisom
alebo stanovám spoločnosti, a ak tak určia stanovy, volí a odvoláva predstavenstvo. Poverený
člen dozornej rady tiež zastupuje spoločnosť pred súdom alebo iným orgánom, ak je spor
vedený proti členovi predstavenstva spoločnosti.
Zloženie a rozhodovanie dozornej rady
Podľa zákona musí mať dozorná rada najmenej troch členov. Členov dozornej rady volí valné
zhromaždenie z akcionárov alebo iných osôb. Neplatí už zákaz, že valné zhromaždenie
nemôže za člena dozornej rady zvoliť pracovníka spoločnosti.
Ak má spoločnosť v čase voľby viac ako 50 zamestnancov, volia jednu tretinu členov
dozornej rady zamestnanci. Zamestnanci môžu do dozornej rady voliť kohokoľvek ( nemusí
ísť o zamestnanca spoločnosti). Stanovy však môžu určiť, že zamestnanci volia väčší počet
členov dozornej rady alebo že zamestnanci volia časť členov dozornej rady aj pri menšom
počte ako päťdesiat. Počet členov dozornej rady, volených zamestnancami, nesmie však byť
nikdy väčší, než je počet členov volených valným zhromaždením. Členovia dozornej rady sa
volia na dobu určenú stanovami, ktorá však nesmie byť dlhšia ako päť rokov
Členom dozornej rady môže byť len fyzická osoba. Pre členov dozornej rady platí zákaz
konkurencie, nesmú by členmi predstavenstva ani prokuristami spoločnosti alebo osobou
oprávnenou, podľa zápisu v obchodnom registri, konať za spoločnosť.
Dozorná rada rozhoduje väčšinou hlasou svojich členov určenou stanovami, inak väčšinou
hlasou všetkých jej členov.

O zasadaní dozornej rady sa spisuje zápis. V zápise sa uvádzajú aj stanoviská menšiny členov,
ak o to požiadajú, vždy sa však uvedie rozdielny názor členov dozornej rady zvolených
zamestnancami spoločnosti.

Výhody akciovej spoločnosti
-akciová spoločnosť zodpovedá za porušenie záväzkov celým svojím majetkom. Akcionár
neručí za záväzky spoločnosti, riziko akcionára je obmedzené na stratu hodnoty akcie,
-akcionári môžu obchodovať s akciami samostatne,
-možnosť získania a sústredenia kapitálu od akcionárov,
-možnosť využitia odborných vedomostí a praktických skúseností riadiacich pracovníkov.
Nevýhody akciovej spoločnosti
-vysoké náklady spojené so založením akciovej spoločnosti,
-časová a organizačná náročnosť založenia akciovej spoločnosti,
-vysoké základné imanie,
-pomerne náročné riadenie spoločnosti,
-možnosť straty kontroly zakladateľov nad akciovou spoločnosťou,
-účtovanie v sústave podvojného účtovníctva a s tým spojené vyššie náklady.
4.7.5 Združenie
Združenie, ktoré upravuje Občianky zákonník, je spoločenstvo niekoľkých osôb, napríklad
fyzických osôb, právnických osôb alebo fyzických osôb a právnických osôb, ktoré sa spojili,
aby sa spoločne pričinili na dosiahnutie dojednaného účelu, určitého výsledku v podnikaní.
Určujúci prvok združenia je účel, ktorý musí byť zákonom dovolený a spoločný pre všetkých
účastníkov združenia.
Združenie nie je právnická osoba a nie je ani fyzická osoba, to znamená, že nemá ani
spôsobilosť k právam a povinnostiam /nemá právnu spôsobilosť/.Združenie nemá vlastný
majetok a nevystupuje ako subjekt v záväzkových vzťahoch. práva a povinnosti vznikajú
jednotlivým účastníkom združenia. Majetok získaný spoločnou činnosťou účastníkov
združenia sa stáva spoluvlastníctvom všetkých účastníkov.
Združenie vzniká uzavretím zmluvy o združení. Počet účastníkov združenia a ani výška
základného kapitálu nie je v žiadnom zákone stanovená.
Združenie môže mať rôznu formu. Združenie, ktoré sa často používa v podnikateľskej praxi a
je jednou z najobľúbenejších foriem spoločného podnikania dvoch a viacerých fyzických
osôb alebo právnických osôb upravuje Občiansky zákonník.

Ak sa chystáte stať podnikateľom a podnikať ako fyzická osoba – účastník združenia,
nesmiete zabudnúť na to, že v prípade, ak uzavriete zmluvu o združení s registrovaným
platiteľom DPH, máte aj povinnosť zaregistrovať sa ako platiteľ DPH do 5 dní odo dňa
uzavretia zmluvy. Daňovému úradu predložíte okrem žiadosti o registráciu aj písomnú
zmluvu o združení. Súčasne ste povinní predložiť správcovi dane písomné poverenie jedného
z účastníkov združenia vedením záznamov o prijatých a uskutočnených zdaniteľných
plneniach za združenie a zoznam účastníkov združenia, ich sídlo a označenie miestne
príslušného daňového úradu.
Výhody združenia
-jednoduché založenie združenia, zmluva o združení nepodlieha žiadnej registrácii
/odovzdáva sa len na daňový úrad spolu so žiadosťou registráciu za platiteľa DPH a tvorí
súčasť daňového priznania dane z príjmov/,
-nie je potrebný finančný kapitál pri založení združenia,
-združenie môže založiť ľubovoľný počet účastníkov, fyzických a právnických osôb,
-všetci účastníci združenia sú povinní zúčastňovať sa na podnikateľskej činnosti,
-majetok získaný spoločnou podnikateľskou činnosťou je v spoluvlastníctve účastníkov
združenia,
-rovnoprávnosť účastníkov združenia v riadiacej a rozhodovacej činnosti,
-možnosť ukončenia účasti v zmluve o združení kedykoľvek a bez komplikácií, ukončenie
účasti v združení je potrebné potvrdiť dodatkom zmluvy o združení, nie je potrebná žiadna
registrácia a ďalšie rozhodovanie
-možnosť vedenia jednoduchého účtovníctva, čo nie je tak finančne náročné ako vedenie
podvojného účtovníctva,
-rozdelenie príjmov a výdavkov na účastníkov združenia po skončení účtovného obdobia a
každý účastník združenia sám zdaňuje zisk.
Nevýhody združenia
-účastníci združenia ručia za záväzky vznikajúce z činnosti združenia celým svojím
majetkom, to znamená aj majetkom, ktorí majú v bezpodielovom spoluvlastníctve
s manželom /manželkou/,
-zodpovednosť za záväzky, ktoré vznikli počas trvania združenia, trvá aj po skončení
združenia, alebo po skončení učastníka na účasti v združení,
-možnosť konfliktných situácií pri riadení a rozhodovaní, čo je možné potvrdiť na základe
skúseností z podnikateľskej praxe,
-oslabenie združenia pri vystúpení zo združenia jedného alebo viacerých účastníkov
z hľadiska kapitálového, ale aj finančného.

4.7.6 Tiché spoločenstvo
Tiché spoločenstvo je obchodno-záväzkový vzťah na základe uzavretej zmluvy o tichom
spoločenstve. Zmluvou o tichom spoločenstve nedochádza k založeniu alebo k vzniku nového
právneho subjektu – podnikateľa.
Tichý spoločník sa v zmluve o tichom spoločenstve zaväzuje poskytnúť podnikateľovi
finančný vklad alebo určitú hnuteľnú alebo nehnuteľnú vec, právo alebo inú majetkovú
hodnotu využiteľnú pri podnikaní a podieľať sa s nimi na jeho podnikaní. Podnikateľ sa
zaväzuje vyplácať tichému spoločníkovi časť zisku vyplývajúcu z podielu tichého spoločníka.
Tichý spoločník môže poskytnúť svoj vklad právnickej osobe alebo fyzickej osobe. Tichým
spoločníkom môže byť tiež právnická osoba alebo fyzická osoba. Najčastejšie sa
v podnikateľskej praxi vyskytujú tiché spoločenstvá medzi podnikateľom – fyzickou osobou a
občanom – nepodnikateľom.
Tichý spoločník sa osobne podnikania nezúčastňuje a nezodpovedá za záväzky podnikateľa.
Práva a povinnosti voči tretím osobám vznikajú len podnikateľovi.
Podiel tichého spoločníka na zisku je určený v % v zmluve o tichom spoločenstve. Tiché
spoločenstvo je možné uzavrieť len na základe ustanovení Obchodného zákonníka, písomnou
zmluvou.
Výhody:
-jednoduché založenie, nepodlieha žiadnej registrácii,
-jednoduchá možnosť získania kapitálu bez účasti vkladateľa na podnikaní a zasahovaní do
riadiacich a rozhodovacích procesov,
-ukončenie zmluvného vzťahu bez problémov a komplikácií,
-anonymita vkladateľa.
Nevýhody:
-tichý spoločník neručí za záväzky podnikateľa s výnimkou uvedenou v Obchodnom
zákonníku,
-možnosť vzniku sporov a hádok v prípade, ak podnikateľ podniká so stratou /tichý spoločník
môže prísť o svoj vklad/
-pomerne vysoké daňové zaťaženie pri zdaňovaní podielu tichého spoločníka osobitnou
sadzbou dane.

4.8 Judikáty
R 45/ 1995: Návrh na vylúčenie spoločníka spoločnosti s.r.o. podáva štatutárny orgán, ktorým
je konateľ alebo viac konateľov. Obmedziť práva konateľov v spoločenskej zmluve možno vo
vnútorných vzťahoch medzi konateľmi spoločnosti. Obmedzenie práv konateľov navonok
voči tretím osobám je neúčinné.

R 62/ 1996: Súd zruší na návrh spoločníka jeho účasť v spoločnosti s ručením obmedzeným,
ak nemožno od neho spravodlivo požadovať, aby v spoločnosti zotrval. Dôvodom na zrušenie
účasti spoločníka môže byť aj okolnosť, že nemohol ovplyvniť činnosť spoločnosti a v
dôsledku konania ostatných spoločníkov dochádzalo k nevýhodnému predaju majetku
spoločnosti a tým k ohrozeniu jej riadnej činnosti.
R 69/ 1996: Žaloba o určenie neplatnosti spoločenskej zmluvy nemôže byť úspešná, ak
nemožno prejednať jej neplatnosť so všetkými účastníkmi zmluvy. Účastníkmi konania majú
byť všetci účastníci zmluvy, či už na strane žalobcov, alebo žalovaných. Ak žaloba takéto
prejednanie neumožňuje, nemôže byť úspešná.
R 31/ 1994: Návrh na zápis do obchodného registra musí byť doložený listinami o
skutočnostiach, ktoré sa majú do registra zapísať, ako aj dokladmi, ktoré na jeho vykonanie
vyžadujú osobitné predpisy. Listinou, ktorú musí predložiť žiadateľ súčasne so žiadosťou o
výmaz, je aj písomný súhlas správcu dane.
R 32/ 1994: Výrok uznesenia o zápise do obchodného registra musí obsahovať všetky
skutočnosti, ktoré majú byť podľa príslušných zákonných ustanovení zapísané. Podľa § 200b
OSP sa vo výroku uznesenia uvedie deň zápisu. Právnické osoby vznikajú dňom, ku ktorému
boli zapísané do obchodného registra. Obchodný zákonník ani iný právny predpis
neustanovuje, že predmetom zápisu má byť deň vzniku právnickej osoby.
R 39/ 1995: Inštitút vedľajšieho účastníka v konaní vo veciach obchodného registra je
vylúčený.
R 74/ 1995: Ak valné zhromaždenie akciovej spoločnosti rozhodlo o znížení základného
imania (§ 211 až 215 Obchodného zákonníka), ale zníženie nebolo zapísané do obchodného
registra (§ 216 Obchodného zákonníka), pri rozhodovaní o ďalšom znížení nemožno
vychádzať zo stavu takto zníženého imania a rozhodnutie valného zhromaždenia o ďalšom
znížení nemožno zapísať do obchodného registra (§ 213 ods. 4 Obchodného zákonníka).
R 47/ 1996: Návrh na zápis skráteného znenia obchodného mena spoločnosti v obchodnom
registri (vedľa už zapísaného obchodného mena) je potrebné v zmysle ustanovenia § 28 ods. 1
písm. a) a ods. 5 Obchodného zákonníka posudzovať ako zmenu zapisovaných skutočností,
týkajúcich sa obchodného mena spoločnosti. Vyhovenie takémuto návrhu by vo svojich
dôsledkoch viedlo k pluralite obchodných mien jednej a tej istej spoločnosti.
R 37/ 1999: Spoločenská zmluva o založení spoločnosti s ručením obmedzeným musí okrem
iného obsahovať mená a bydliská prvých konateľov a spôsob, akým konajú v mene
spoločnosti [§ 110 ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka], ako obligatórnej náležitosti
zmluvy. To isté platí, ak má spoločnosť pri jej založení jedného konateľa.
Ak má dôjsť k zmene počtu konateľov oproti spoločenskej zmluve, môže sa tak stať len
zmenou spoločenskej zmluvy. Vypracovanie úplného znenia spoločenskej zmluvy po
zapracovaní prijatých zmien v priebehu trvania spoločnosti, vrátane jazykovej a štylistickej
úpravy korešpondujúcej s terminológiou Obchodného zákonníka, nie je zrušením pôvodnej
spoločenskej zmluvy a jej zmien a nie je ani zmenou spoločenskej zmluvy, na zmenu ktorej
by bol potrebný súhlas všetkých spoločníkov.
R 14/ 1999: Záväzok z dohody o zmluvnej pokute je akcesorickým záväzkom, a preto jeho
existencia a dôsledky sa viažu na hlavný záväzok. Ak k vzniku hlavného záväzku nedôjde,
nemôžu nastať účinky akcesorického záväzku, ktorý mal zabezpečovať plnenie.
R 6/ 1998: Dohodnutá výška úrokovej sadzby, pokiaľ nie je v rozpore so zásadami poctivého
obchodného styku, môže prevyšovať úroky, ktoré banky žiadajú pri poskytovaní úverov. (Ide
tu o úrok z omeškania dojednaný v rámci obchodného záväzkového vzťahu medzi účastníkmi

kúpnej zmluvy vo výške 0,18 % za každý deň omeškania z dlhovanej sumy – z odôvodnenia
judikátu.)
II. DRUHÁ ČASŤ
4.9

Princípy zmluvného práva. Vznik, zmena a zánik záväzkových vzťahov

4.9.1

Pojem záväzkové vzťahy a pramene ich úpravy

Všeobecne definujeme právne vzťahy ako vzťahy spoločenské, upravené právom. Podľa toho
sú obchodno-právne vzťahy tie spoločenské vzťahy, ktoré sú upravené normami obchodného
zákonníka a s tým súvisiacich predpisov. Obchodný zákonník spolu s Občianskym
zákonníkom je jedným z nosných právnych odvetví reprezentujúcich súkromno-právnu sféru.
V rámci nosných okruhov, ktoré sú predmetom pozornosti Obchodného zákonníka, patrí
medzi ťažiskové právne inštitúty podnikanie,
sú to oprávnenia (subjektívne práva)
a povinnosti vznikajúce v oblasti obchodného práva,
Obchodný zákonník nemožno chápať izolovane, pretože okrem Občianskeho zákonníka s ním
veľmi úzko súvisia ďalšie právne predpisy obchodno podnikateľskej sféry, ako napríklad
Živnostenský zákon, daňové zákony, zákon o ochrane hospodárskej súťaže a ďalšie.
Obchodný zákonník je súhrnom právnych noriem, ktoré upravujú spoločenské vzťahy
vznikajúce v procese nielen vzniku a postavenia podnikateľských subjektov , ale aj
obchodnozáväzkových vzťahov a ďalších vzťahov, ktoré s tým úzko súvisia. Uvedené
vzťahy súčasne charakterizujú aj predmet úpravy Obchodného zákonníka, ktorý je tvorený
dvomi takpovediac nosnými - zásadnými okruhmi vzťahov:
-

postavením podnikateľov,

-

obchodnozáväzkovými vzťahmi.

Samozrejme upravuje aj ďalšie otázky súvisiace s postavením
podnikateľov
a obchodnozáväzkovými vzťahmi, ako napríklad: právna úprava ochrany majetkových
záujmov zahraničných osôb, obchodného registra, vedenia účtovníctva, hospodárskej súťaže
a iné.
V časti o záväzkoch sa plne prejavuje zásada dispozitívnosti a široká zmluvná voľnosť
zmluvných partnerov. Táto sa prejavuje aj v takých zásadných otázkach, akými sú špecifiká
konkrétneho záväzkového vzťahu a možnosť voľby právneho kódexu.
4.9.2

Delenie záväzkových vzťahov

Zásadným vymedzením charakteru obchodno-záväzkových vzťahov je delenie týchto vzťahov
na tzv. :
a) relatívne obchody – vzťahy, v ktorých je ich charakter určený subjektami. To
znamená, že subjektom relatívneho záväzkového vzťahu musia byť podnikatelia alebo
podnikateľ na strane jednej a štát alebo územná samosprávna jednotka na strane
druhej, za podmienky, že sa jedná o zabezpečenie verejných potrieb. V tomto prípade
je podstatný účel zmluvy zameraný na uspokojovanie verejných potrieb a nie
subjekt, s ktorým podnikateľ zmluvu uzatvára.

b) absolútne obchody – o takéto vzťahy ide vtedy, keď nie je podstatný charakter
zmluvnej strany, ale ide o vzťah taxatívne vymenovaný Obchodným
zákonníkom.
V prípade absolútnych, ako aj relatívnych obchodov, ktoré upravujú cudzí prvok (jednou zo
zmluvných strán je zahraničná osoba), je Obchodný zákonník aplikovateľný len, ak je pre
konkrétny vzťah aplikovateľný slovenský právny poriadok podľa medzinárodného práva
súkromného.
Široká zmluvná voľnosť je zrejmá aj z toho, že po zmluve ako základnej právnej forme medzi
subjektami, sú na druhom mieste v prípade, že sa na tom zmluvné strany dohodnú, obchodné
zvyklosti (určité zaužívané obchodné pravidlá vzájomného obchodného styku). U nás
v ponímaní západoeurópskeho obchodného styku ešte prakticky neexistujú, ale existuje vôľa
strán ujednotiť tieto zvyklosti.
V prípade, ak právne vzťahy vznikajúce pri úprave postavenia podnikateľov, nemožno riešiť
podľa ustanovení Obchodného zákonníka alebo Občianskeho zákonníka, sa posúdia podľa
obchodných zvyklostí, v prípade, že ich niet, tak podľa zásad, na ktorých spočíva Obchodný
zákonník. Medzi ďalšie základné zásady, ktoré sú aktuálne len v oblasti Obchodnozáväzkových vzťahov sú zásady:
-

poctivého obchodného styku,

-

nezneužívania svojho podnikateľského postavenia,

-

jasnosti (zrozumiteľnosti) právnych úkonov.
Ako sme si povedali princíp dispozitívnosti je narušený len ustanovením § 263
Obchodného zákonníka, ktorý obsahuje taxatívny výpočet ustanovení, ktoré nie je
možné dohodou zmluvných strán vylúčiť, ani inak prispôsobiť predstavám zmluvných
strán. Sem patria aj absolútne obchody, preto sa nimi budeme zaoberať podrobnejšie.
Obchodným zákonníkom sa vždy spravujú záväzkové vzťahy, bez ohľadu na právnu
povahu ich účastníkov, ktoré sú výslovne vymedzené.

4.9.2.1

Absolútne obchodnozáväzkové vzťahy

Absolútnymi obchodnozáväzkovými vzťahmi sú vždy tieto záväzkové vzťahy:
a) vzťahy medzi zakladateľmi obchodných spoločností, medzi spoločníkom
(akcionárom) a obchodnou spoločnosťou, ako aj vzťahy medzi spoločníkmi navzájom,
pokiaľ sa týkajú účasti na spoločnosti, a vzťahy zo zmlúv, ktorými sa prevádza podiel
spoločníka na obchodnej spoločnosti na tretiu osobu,
b) vzťahy medzi zakladateľmi družstva a medzi členom a družstvom, ako aj vzťahy zo
zmlúv o prevode členských práv,
c) vzťahy z burzových obchodov a ich sprostredkovania,
d) vzťahy zo zmluvy o predaji podniku a jeho časti, zmluvy o úvere, zmluvy o kontrolnej
činnosti, zmluvy zasielateľské, zmluvy o prevádzke dopravného prostriedku, zmluvy
o tichom spoločenstve,
e) vzťahy zo zmluvy o otvorení akreditívu, zmluvy o inkase, zmluvy o bankovom
uložení veci, zmluvy o bežnom účte a zmluvy o vkladovom účte,

f) vzťahy z bankovej záruky, z cestovného šeku a sľubu odškodnenia.
4.9.2.2 Relatívne obchody
Relatívne obchody sú tie, ktoré vznikajú v závislosti od toho, kto je účastníkom záväzkového
právneho vzťahu a pri akej príležitosti tento vzťah vznikol. Na základe týchto kritérií
rozlišujeme tzv. relatívne obchody, pre ktoré je charakteristické, že:
a) musí ísť o záväzkový vzťah medzi podnikateľmi v zmysle Obchodného zákonníka ,
b) obom stranám musí byť pri vzniku záväzkových vzťahov zrejmé, že sa týkajú ich
podnikateľskej činnosti, s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa tak stalo,
c) ak druhou stranou je štát alebo samosprávna jednotka (obec, samosprávny kraj). Na
strane podnikateľa musí ísť o výkon podnikateľskej činnosti a o vzťah pri
zabezpečovaní verejných potrieb ( napr. verejná súťaž),
d) aj keď budú uvedené kritériá splnené, nebude sa záväzkový vzťah spravovať
Obchodným zákonníkom, ak vznikne na základe zmluvy, ktorú ako zmluvný typ
upravuje iba Občiansky zákonník ( napr. zmluva o výpožičke, zmluva o pôžičke,
bezplatná príkazná zmluva), s výnimkou výmennej zmluvy súvisiacej s podnikaním,
e) pre klasifikáciu určitého záväzkového vzťahu ako obchodno-záväzkového vzťahu je
rozhodujúca povaha účastníkov ( subjektov) pri vzniku záväzkových vzťahov, a nie je
dôležité, či sa tento vzťah po vzniku záväzkových vzťahov zmení.
Podstatou vzniku akýchkoľvek záväzkových vzťahov je právny úkon, ako prejav vôle,
smerujúci ku vzniku, zmene alebo zániku právneho vzťahu. Časť týkajúca sa právnych
úkonov je časťou, pri ktorej treba vychádzať z úzkej súvislosti Obchodného zákonníka
a Občianskeho zákonníka. Obchodný zákonník neobsahuje všeobecnú úpravu právnych
úkonov a uzatvárania zmlúv, ale len špecifické vykladacie pravidlá obchodno-právnych
úkonov. Podľa Občianskeho zákonníka môže byť prejav vôle vykonaný:
-

jednaním (konaním) alebo opomenutím,

-

musí byť vykonaný spôsobom, ktorý by nemal vzbudzovať pochybnosti o tom, čo
chcel účastník vzťahu prejaviť.

Pri právnych úkonoch nie je podstatné akou formou bol vykonaný, ak to zákon
výslovne nevyžaduje, ale prioritne sa skúma vôľa toho, kto právny úkon urobil a čo prejavom
vôle sledoval. Právny úkon podľa § 37 Občianskeho zákonníka musí byť vykonaný slobodne,
vážne, určito a zrozumiteľne, inak je neplatný. Neplatný je aj právny úkon:
a) ktorého predmetom je nemožné plnenie,
b) ak ten, kto ho urobil, nemá spôsobilosť na právne úkony,
c) ho vykonala osoba konajúca v duševnej poruche, ktorá robí túto osobu na takýto úkon
neschopnou,,
d) sa prieči svojim obsahom a účelom zákonu alebo ho obchádza, alebo sa prieči dobrým
mravom,
e) nebol vykonaný vo forme, ktorú vyžaduje zákon, alebo dohoda účastníkov.

V prípade, že dôvod neplatnosti sa týka len časti právneho úkonu (zmluvy), tak neplatná je len
táto časť, pokiaľ z povahy právneho úkonu, jeho obsahu alebo okolností za ktorých došlo
k jeho vykonaniu, nevyplýva, že túto neplatnú časť nie je možné oddeliť od ostatného obsahu.
4.9.3

Vznik zmluvy

Zmluva je najčastejší a najprirodzenejší právny prostriedok styku podnikateľov.
vlastne na základe dvoch jednostranných právnych úkonov:
-

návrh zmluvy (oferta, v praxi aj objednávka),

-

prijatie (akcept) tohto návrhu druhou zmluvnou stranou.

Vzniká

Tak ako právne úkony aj uzatváranie zmlúv je v podrobnostiach upravené v Občianskom
zákonníku. Obchodný zákonník upravuje len niektoré doplnky.
Za návrh zmluvy sa pokladá prejav vôle určený jednej alebo viacerým konkrétnym osobám.
Z takého návrhu musí vyplývať:
1) dostatočne určitá vôľa navrhovateľa,
2) viazanosť navrhovateľa svojim návrhom..
Návrh pôsobí voči druhej strane odo dňa jeho doručenia osobe, ktorej je určený. Navrhovateľ
môže svoj návrh zmluvy vziať späť /zrušiť ho / najneskôr v čase, ako dôjde návrh na
uzatvorenie zmluvy (spolu s návrhom).
Včasné vyhlásenie, ktoré vykoná osoba, ktorej bol návrh určený, alebo iné jej včasné konanie,
z ktorého je možné vyvodiť jej súhlas, je prijatím návrhu. Návrh sa pokladá za prijatý
okamihom doručenia súhlasu s návrhom navrhovateľovi. Prijatie je možné odvolať vtedy, ak
je odvolanie doručené najneskôr súčasne s prijatím. V prípade, že ten, komu je návrh zmluvy
adresovaný ho neprijme v takej podobe, v akej bol vypracovaný navrhovateľom v návrhu, ale
adresát návrhu navrhuje dodatky alebo nejaké iné zmeny v návrhu, tak sa návrh zmluvy
nepokladá za prijatý. Takáto odpoveď znamená nový návrh zmluvy a jeho adresát sa dostáva
do pozície adresáta návrhu.
3) veľmi dôležitá je forma zmluvy. Obchodný zákonník vychádza z toho, že písomná forma
zmluvy je potrebná len v 2 prípadoch:
a) ak to ustanovuje zákon pri tom ktorom type zmluvy,
b) alebo ak ktorákoľvek zo zmluvných strán prehlási, že si želá, aby zmluva mala
písomnú formu. V tomto prípade druhá strana nemá možnosť odmietnuť písomnú formu
zmluvy. V praxi to znamená predostrieť druhej strane úmysel, že zmluva musí byť písomná.
Forma písomnosti zabezpečuje z formálno-právneho hľadiska oveľa väčšiu právnu istotu
a v prípade sporu zlepšuje dôkazovú situáciu.
4) ďalšou dôležitou skutočnosťou je moment uzatvárania zmluvy. Z formálneho hľadiska
dochádza k nemu prijatím návrhu druhou zmluvnou stranou. Dôležité však je, o akých
skutočnostiach sa musia zmluvné strany dohodnúť, aby sa dalo povedať, že zmluva je
uzavretá.
5) Občiansky zákonník vyžaduje na uzatvorenie zmluvy dohodu o celom jej obsahu.
Nehovorí sa o podstatných, pravidelných alebo náhodilých náležitostiach zmluvy. V prípade,
že neprichádza do úvahy táto alternatíva, vychádza sa z tzv. minimálneho obsahu zmluvy, to
znamená, že ak zmluvné strany uzatvárajú zmluvu upravenú v Obchodnom zákonníku, tak sú

povinní dohodnúť aspoň tie základné náležitosti zmlúv, ktoré pre tú ktorú zmluvu predpisuje
Obchodný zákonník. Účelom nie je len odlíšiť jednotlivé typy zmlúv, ale aj vymedziť
základné časti tvoriace jej minimálny obsah.
Veľká zmluvná voľnosť a dispozitívny charakter obchodno-právnych noriem prináša zásadu
relatívnej neplatnosti právnych úkonov. Touto témou sme sa zaoberali v časti Základy práva,
preto si len pripomeňme, že relatívnu neplatnosť zmluvy môže napadnúť len účastník zmluvy.
Dôvodmi relatívnej neplatnosti právnych úkonov sú najmä podstatný omyl, neurčitosť,
nezrozumiteľnosť, prejav vôle neurobený vážne, nedostatok slobody vôle.
Vo všetkých týchto prípadoch môže zmluvná strana odstúpiť od zmluvy alebo navrhnúť jej
zrušenie. Na rozdiel od občiansko-právnej právnej úpravy nie je v obchodno-právnych
vzťahoch dôvodom na odstúpenie od zmluvy skutočnosť, že účastník uzatvoril zmluvu
v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Ak sú súčasťou inak neplatnej zmluvy dohody
o voľbe práva (teda Obchodného zákonníka), o riešení sporu medzi zmluvnými stranami, sú
takéto dohody neplatné len vtedy, ak sa na ne vzťahuje dôvod neplatnosti. Neplatnosť
takýchto dohôd sa naopak nevzťahuje na neplatnosť zmluvy ako celku, ktorej sú súčasťou. Tu
dochádza k oddeleniu neplatnosti právnych úkonov a jej dôvodov samotného obsahu zmluvy
a dohody o voľbe práva alebo riešení sporu, ktoré sú súčasťou zmluvy.
4.9.3.1 Netypická zmluva
Pestrosť podnikateľskej praxe si vyžaduje ponechať v právnej úprave možnosť pre
uzatvorenie netypickej, nepomenovanej (inominátnej )zmluvy, ktorá sa nedá subsumovať ani
pod jeden zmluvný typ. Na to, aby bola nepomenovaná zmluva uzavretá, je potrebné
dohodnúť medzi zmluvnými stranami aspoň predmet zmluvy. Uzatvorenie takejto zmluvy je
aktuálne vtedy, ak podnikateľský vzťah nie je podriaditeľný ani pod zmluvné typy
Obchodného zákonníka ani Občianskeho zákonníka. Ak je určitá zmluva upravená len
v jednom z uvedených kódexov, použije sa ten, v ktorom je typ zmluvy upravený.
Obchodným zákonníkom je umožnené, aby si zmluvné strany dohodli, že určitá nepodstatná
časť zmluvy bude medzi zmluvnými stranami dohodnutá dodatočne po jej uzatvorení.
Zmluvné strany si ďalej môžu dohodnúť, že ak k dohode o tejto nepodstatnej časti nedôjde,
platí zmluva naďalej v dohodnutom rozsahu.
4.9.3.2 Všeobecné obchodné podmienky a INCOTERMS
V zmluvách podľa Obchodného zákonníka sa v praxi čoraz viac používajú všeobecné
obchodné podmienky vypracované odbornými alebo záujmovými subjektami, prípadne
obchodné podmienky, ktoré sú zmluvným stranám známe alebo priložené k návrhu zmluvy.
Známe sú aj napr. vykladacie pravidlá pre presný význam doložiek INCOTERMS, čo sú
Medzinárodné pravidlá pre výklad dodacích doložiek. Ich účelom je stanoviť súbor
medzinárodných pravidiel pre výklad najviac používaných obchodných doložiek
v zahraničnom obchode. Týmto výkladom sa možno vyhnúť neistote rozličnej interpretácie
doložiek v rozličných krajinách, alebo túto rôznorodosť aspoň obmedziť. Prvý krát boli
vydané Medzinárodnou obchodnou komorou v roku 1936 a neskôr vykonávané zmeny ( aj
tieto pravidlá podliehajú zmene) v roku 1953, 1967, 1976,1980, a 1990. Podstatným dôvodom

pre ich aktualizáciu a revíziu bola potreba prispôsobiť sa používaniu elektronickej výmene
dát, novej dopravnej technike (najmä pri zjednocovaní tovaru v kontajneroch), kombinovanej
doprave pri preprave cestných vozidiel a železničných vozov systémom „roll on – roll“ na
krátkych námorných vzdialenostiach.
4.9.3.3 Verejný návrh a verejná obchodná súťaž
Postupom času nadobúdajú stále väčší význam:
-

verejný návrh,

-

verejná obchodná súťaž.

Jedná sa o právne inštitúty, ktorých účelom je nájsť pre určitý zmluvný vzťah čo
najvhodnejšieho partnera, ktorý sa vyberá z neurčitého počtu subjektov. V prípade verejného
návrhu na uzatvorenie zmluvy sa zmluva uzatvorí s tým, kto verejný návrh akceptuje najskôr.
Verejný návrh musí obsahovať všetky náležitosti, ktoré umožnia zreteľnú, jasnú
akceptáciu. Aj verejný návrh je možné odvolať za podmienky, že navrhovateľ odvolanie
oznámi pred prijatím verejného návrhu spôsobom, ktorým bol verejný návrh zverejnený.
V prípade, že navrhovateľovi zmluvy dôjde prijatie návrhu od viacerých naraz, má právo
rozhodnúť, ktorú akceptáciu prijme. Z dôvodu právnej istoty akceptanta, ktorý nemôže vedieť
ako na tom časovo stojí, je povinný navrhovateľ uzatvorenie zmluvy potvrdiť a to bez
zbytočného odkladu.
Obchodná verejná súťaž nie je na úrovni verejného návrhu na uzatvorenie zmluvy.
Minimálnym obsahom obchodnej verejnej súťaže musí byť predmet plnenia, príp. ostatné
náležitosti, ktoré by mali tvoriť nosný obsah zmluvy. Príkladom sú štátne objednávky, keď sa
hľadá vhodný dodávateľ určitej zákazky. Vyhlasovateľ je povinný vybrať len jeden
z návrhov zmluvy, okrem prípadov, kedy je vo verejnom návrhu výslovne uvedené, že túto
povinnosť nemá. Pri výbere najvhodnejšieho návrhu vyhlasovateľ súťaže nie je odkázaný len
sám na seba. Môže použiť služby rôznych odborníkov. Ak vo vyhlásení uviedol, že využije na
výber najvhodnejšieho návrhu služby odborníkov, musí už tento postup dodržať a takýmto
vyhlásením je viazaný. Výber je vyhlasovateľ povinný vykonať v lehote stanovenej vo
vyhlásených podmienkach a rovnako vo vyhlásenej lehote oznámiť tomu, kto bol vybraný,
prijatie jeho návrhu. Vyhlasovateľ je povinný oznámiť aj negatívny výsledok tým, čo vybraní
neboli. Lehota na takéto oznámenie však má iba poriadkový charakter. Tieto ustanovenia
Obchodného zákonníka majú použiteľnosť najmä pri výstavbe väčších investičných celkov,
v praxi medzinárodných finančných inštitúcií (napr. Svetová banka, Medzinárodný menový
fond...) v oblasti poskytovania úverov.
4.9.3.4 Zmluva o budúcej zmluve
V platnom Obchodnom zákonníku sa neuzákonila tzv. kontraktačná povinnosť. Pre trhový
mechanizmus, ktorý je ovládaný predovšetkým pomerom ponuky a dopytu, je takýto právny
inštitút až na malé výnimky cudzím ( nepoužívateľným) prvkom. Avšak Obchodný zákonník
pozná inštitút zmluvy o budúcej zmluve ( pactum de contrahendo). Medzi zmluvnými
stranami je možné založiť zmluvnú kontraktačnú povinnosť, ale na princípe dobrovoľnosti,
teda zmluvného ujednania. To znamená, že jedna alebo obidve zmluvné strany sa zaväzujú
uzatvoriť v stanovenej dobe budúcu zmluvu s týmito obligatórnymi náležitosťami:

- predmetom plnenia, ktorý je určený aspoň všeobecným spôsobom.
- dôležitou náležitosťou tejto zmluvy je doba, v ktorej sú subjekty zmluvy povinní
uzatvoriť budúcu zmluvu. V prípade, že takúto povinnosť prevzala na seba len jedna
strana, má druhá strana lehotu, v ktorej musí zmluvného partnera vyzvať na uzatvorenie
zmluvy. Podľa Obchodného zákonníka je druhá, teda vyzvaná strana povinná uzatvoriť
zmluvu bez zbytočného odkladu po tom, ako bola k nej vyzvaná, ak nebolo medzi
zmluvnými stranami dohodnuté niečo iné. Svoju aktivitu táto povinná zmluvná strana
môže prejaviť podaním návrhu zmluvy, alebo urobiť výzvu na podanie návrhu zmluvy
druhou stranou,
- zmluva aby bola platná, musí mať písomnú formu.
Ak povinnosť uzavrieť určitý zmluvný vzťah vzali na seba obidve strany, môže výzvu alebo
podanie návrhu zmluvy vykonať ktorákoľvek z nich. V prípade, že druhá zmluvná strana
napriek výzve neuzatvorí zmluvu, vystavuje sa riziku, že bude hradiť škodu, ktorá vznikne
v prípade neuzatvorenia zmluvy. Poškodená strana má možnosti odškodnenia. Okrem
náhrady škody môže požadovať, aby obsah budúcej zmluvy určil súd alebo osoba na
ktorej sa dohodli obidve zmluvné strany. Oprávnená strana však musí požadovať všetky
uvedené nároky do jedného roka odo dňa, kedy požiadala zaviazanú stranu o uzatvorenie
zmluvy. V opačnom prípade dôjde k premlčaniu. Ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa
uzatvárala zmluva o budúcej zmluve do takej miery, že nie je možné na zaviazanej strane
rozumne požadovať, aby zmluvu uzatvorila, záväzok uzavrieť budúcu zmluvu zaniká.
K zániku však dochádza len, keď zaviazaná strana túto zmenu okolností oznámila bez
zbytočného odkladu oprávnenej strane (ide o splnenie notifikačnej – oznamovacej
povinnosti).
4.9.3.5 Niektoré ustanovenia o spoločných právach a a spoločných záväzkoch
Spoločnými záväzkami sú také vzťahy, kedy je či už na strane povinného alebo na strane
oprávneného viacero subjektov. Pri tejto právnej úprave sa vychádza z toho, ako to vyplýva
z rozhodnutia, dohody alebo povahy plnenia, že viacero dlžníkov má tomu istému veriteľovi
splniť dlh spoločne a nerozdielne. V takomto prípade je veriteľ oprávnený požadovať plnenie
od ktoréhokoľvek z nich. Ak dlh splní jeden dlžník, povinnosť ostatných zanikne. Ak dlžník
v rozsahu uplatneného nároku dlh sám splnil, je oprávnený požadovať náhradu od ostatných
podľa ich podielov, ktoré na nich pripadajú (tzv. poddlžníckou žalobou).
V prípade deliteľného plnenia môže každý veriteľ požadovať len svoj podiel. V prípade, že
nie je dohodnuté inak, je dlžník oprávnený plniť každému z veriteľov rovnaký diel.
Občiansky zákonník obsahuje ešte ďalšie zásady, ktoré nie sú v podrobnostiach upravené
v Obchodnom zákonníku. Preto Obchodný zákonník vychádza z vyvrátiteľnej právnej
domnienky, že spoločný záväzok má solidárnu povahu a že zaviazané subjekty sú povinné
plniť rukou spoločnou a nerozdielnou. Znamená to, že veriteľ môže požadovať plnenie od
ktoréhokoľvek dlžníka, ale je povinný prijať aj plnenie ponúknuté od ktoréhokoľvek dlžníka.
4.9.4

Zmena záväzkových vzťahov

4.9.4.1 Zmena obsahu záväzku

Zmenou záväzku rozumieme takú právnu skutočnosť, na základe ktorej dochádza buď
k zmene obsahu, alebo v zmene v subjektoch záväzkového vzťahu. Zmenou však treba
rozumieť zmenu v právach a povinnostiach účastníkov záväzkového vzťahu. Patrí sem:
a) dohoda o zmene záväzku - dohodou o zmene záväzku ( novácia) prejavujú dlžník a veriteľ
vôľu niektoré práva a záväzky z ich vzájomného vzťahu upraviť inak. V prípade
kumulatívnej novácie, ide o označenie zmluvy, na ktorej základe existuje doterajší záväzok
popri novom záväzku. Pri privátnej novácii ide o označenie zmluvy, na základe novej
zmluvy zaniká záväzkový vzťah doterajší a vznikne nový.
b) iné právne skutočnosti spôsobujúce zmenu v obsahu záväzku. Spôsobuje to najmä vadné
plnenie, ak veriteľ z dôvodu vád od zmluvy neodstúpi.
4.9.4.2 Zmena v subjektoch záväzku
Rozumieme pod tým zmenu v osobe veriteľa alebo dlžníka. Ide o tzv. právne
nástupníctvo – sukcesiu. Rozlišujeme:
a) univerzálnu sukcesia - rozumieme pod ňou prechod všetkých práv a povinností
z jedného subjektu na iný subjekt.
b) singulárnu sukcesia – je prevod len jedného práva alebo povinnosti na iný subjekt.
K obidvom sukcesiám dochádza z týchto dôvodov:
-

zo zákona (napríklad k univerzálnej sukcesii dochádza pri úmrtí podnikateľa
a k singulárnej sukcesii dochádza pri ručení),

-

na základe rozhodnutia štátneho orgánu ( napr. k univerzálnej sukcesii dochádza pri
uložení trestu prepadnutia majetku podnikateľa, k singulárnej sukcesii dochádza pri
výkone rozhodnutia prikázaním pohľadávky dlžníka),

-

na základe zmluvy (napr. k univerzálnej sukcesii dochádza na základe zmluvy
o predaji podniku).

Občiansky zákonník upravuje len prípady singulárnej sukcesie a to:
a) postúpenie pohľadávky – je prechod pohľadávky z doterajšieho veriteľa (postupcu) na
inú osobu nového veriteľa (postupníka). Na prechod pohľadávky sa nevyžaduje súhlas
dlžníka, postupca je však povinný oznámiť postúpenie pohľadávky bez zbytočného
odkladu, čo však nie je sankcionované neplatnosťou právneho úkonu.
b) prevzatie dlhu – prechod záväzku z doterajšieho dlžníka na inú osobu. Na účinnosť
dohody o prevzatí dlhu je potrebný súhlas veriteľa. Ak určitá osoba prevezme dlh na
základe dohody s veriteľom ale bez dohody s doterajším dlžníkom, stane sa dlžníkom
popri doterajšom dlžníkovi (kumulatívna intercesia),
c) pristúpenie k záväzku nastáva, ak tretia osoba vyhlási veriteľovi bez súhlasu dlžníka,
že splní za dlžníka jeho peňažný záväzok.
d) Poukážka - poukážkou splnomocňuje ten, kto ju vydal (poukazca, assignant)
poukazníka (asignáta) aby prijal plnenie od poukázanca (asignáta - tretiu osobu banku) a súčasne splnomocňuje poukázanca na to, aby plnil poukazníkovi na účet
poukazcu. Nevyžaduje sa písomná forma, okrem cenných papierov.

4.9.5

Zánik záväzkov

Záväzok ako obchodno-záväzkový vzťah zaniká na základe určitých právnych skutočností,
s ktorými objektívne právo spája zánik záväzku. Ide pritom vždy o nové skutočnosti, ktoré sú
odlišné od pôvodných právnych skutočností, ktoré mali za následok vznik záväzkových
vzťahov.
4.9.5.1 Spôsoby zániku záväzkov
Medzi skutočnosťami spôsobujúcimi zánik záväzkov rozoznávame podľa druhu právnych
skutočností zánik záväzkov:
A. Na základe právnych úkonov:
a) jednostranných ako splnenie záväzku, započítanie jednostranných úkonov, uloženie do
úradnej úschovy, odstúpenie od zmluvy, výpoveď.
-

b) dvojstranných ako dohoda o novácii, dohoda o odpustení dlhu, dohoda o vzdaní sa
práva, dohoda o započítaní, dohoda o urovnaní (pokonávke).

B. Na základe právnej udalosti - smrť dlžníka alebo veriteľa, uplynutie času, nemožnosť
plnenia, splynutie.
C. Na základe úkonu a udalosti - neuplatnenie práva.
D. Na základe rozhodnutia štátneho orgánu.
Podrobnejšie sa budeme venovať len niektorým vybraným spôsobom zániku záväzkov:
4.9.5.2 Splnenie záväzku
Najčastejším a najprirodzenejším spôsobom zániku záväzku je splnenie záväzku (solúcia).
Splnenie je právny úkon, ktorým dlžník s úmyslom plniť záväzok poskytuje veriteľovi to, čo
je predmetom záväzku a veriteľ toto plnenie prijíma. Teda ide o dva jednostranné právne
úkony, závislé od seba a obsahovo zhodné. Náležitosti, ktoré zákon vyžaduje pre zánik
záväzku splnením, sa týkajú predmetu záväzku, spôsobu plnenia, osoby, ktorá záväzok plní
a ktorej je záväzok plnený, ďalej doba a miesto plnenia. Záväzok je hlavnou povinnosťou,
ktorú má dlžník, z neho vyplýva aj hospodársky cieľ sledovaný uzavretím zmluvy. Záväzky
strán sú aj základom pojmového vymedzenia typov zmlúv upravených v Obchodnom
zákonníku. Vedľa záväzku (napr. predávajúceho dodať tovar) má dlžník vedľajšie povinnosti
zo zmluvy alebo zo zákona (napr. uschovať neprevzatý tovar), ktorých dodržiavanie súvisí iba
s plnením záväzku, prípadne jeho porušením. Ak má dlžník voči veriteľovi viac záväzkov,
môže určiť, ktorý záväzok plní. Ak má záväzok príslušenstvo, započítava sa záväzok najskôr
na jeho splnenie. Osobitné pravidlá platia pre poradie peňažných záväzkov. Ak dlžník neurčí,
ktorý záväzok platí, započítavajú sa platby najskôr na úroky a potom na istinu. Toto poradie
môže ovplyvniť základ pre počítanie úrokov. Pri niekoľkých peňažných splatných záväzkoch
sa platenie započítava najskôr na záväzok nezabezpečený a až potom na záväzok
zabezpečený. Z dvoch alebo niekoľkých peňažných záväzkov, ktoré nie sú zabezpečené alebo

sú rovnako zabezpečené, sa započítava platenie prednostne na záväzok najskôr splatný.
V pochybnostiach sa započítava platenie na peňažnú náhradu škody až po zániku peňažného
záväzku, z ktorého porušenia vznikla škoda.
a) Kto má plniť? V prvom rade má záväzok splniť dlžník osobne. Ak je viac dlžníkov, je
potrebné vždy skúmať, či ide o solidárny, delený alebo nedielny záväzok. Niekedy musí
splniť záväzok aj niekto iný, namiesto dlžníka – a to ručiteľ, ak dlžník napriek písomnej
výzve veriteľa nesplnil záväzok a platiteľ mzdy, ak sa dlžník dohodol s veriteľom na zrážkach
zo mzdy. Ak niekto pristúpil k záväzku, musí na výzvu veriteľa zaplatiť záväzok namiesto
pôvodného dlžníka. Dlžník má nielen povinnosť, ale aj právo splniť záväzok, pretože
riadnym a včasným plnením svojich záväzkov si vytvára na trhu dobrú obchodnú povesť (tzv.
goodwil), ktorej hodnota (napr. pri predaji podniku) je veľmi vysoká. Zákon preto stanovuje
nielen dôsledky porušenia povinnosti dlžníka záväzok plniť, ale ukladá veriteľovi povinnosť
riadne ponúknuté plnenie prijať a s porušením tejto povinnosti zákon spája určité právne
následky (omeškanie veriteľa).
V mene dlžníka môže niekto iný splniť záväzok, ak ho dlžník tým poveril ako svojho
zástupcu, alebo pomocou inej osoby. Inou osobou sa rozumie iný podnikateľ, ktorý za
dlžníka poskytuje plnenie. Pri plnení svojho záväzku pomocou inej osoby má dlžník
postavenie ako by záväzok plnil sám, teda neobmedzuje sa jeho zodpovednosť iba na
zavinenie pri výbere tejto osoby (culpa in eligendo). K týmto osobám patrí nielen zástupca na
základe plnej moci, ale aj osoba dlžníkom poverená plniť jeho záväzky pri prevádzkovaní
jeho podniku. Sem patria nielen zamestnanci, ale okrem toho aj osoba, ktorá tieto záväzky
plní v prevádzkarni dlžníka, a veriteľ nemôže vedieť, že k tomu nie je oprávnená.
V obmedzenej miere zákon umožňuje, aby veriteľ prijal, resp. požadoval plnenie aj od inej
osoby ako od dlžníka, aj keď s tým dlžník neprejaví súhlas. V podstate touto (týmito)
osobou(bami) môže byť osoba(y), zabezpečujúca(e) splnenie záväzku, teda záložca
(covia). Pri bezpodmienenčnej bankovej záruke je však banka povinná plniť a veriteľ je
oprávnený plnenie od banky požadovať bez preukázania porušenia bankovej záruky. Ak
dlžník plní záväzok pomocou inej osoby, nevzniká veriteľovi voči tejto osobe priamy nárok
na plnenie. Výnimka z tohoto princípu platí pre plnenie pomocou tretej osoby na základe
poukážky (asignacia), ktorú aj pre obchodné záväzkové vzťahy upravuje Občiansky
zákonník.
b) Aký je predmet plnenia?
ba) Nepeňažný záväzok
Predmetom plnenia v širšom slova zmysle je chovanie, ku ktorému je dlžník zaviazaný
a môže mať aktívny alebo pasívny obsah. Týmto predmetom záväzku môže byť niečo dať
(dare), konať (facere), niečoho sa zdržať (omicere), alebo niečo strpieť (pati). Predmet
záväzku niečo dať (napr. dodať tovar) alebo niečo konať (napr. zhotoviť dielo) je predmetom
v užšom slova zmysle. Rovnako záväzok niečo strpieť sa spravidla týka určitého predmetu
v užšom slova zmysle (napr. znášať užívanie druhou zmluvnou stranou). Predmetom v užšom
slova zmysle môže byť predovšetkým vec, ale aj právo (napr. pohľadávka) alebo iné
majetkové hodnoty (napr. technické, alebo obchodné poznatky, ktoré sú chránené podľa
právnych predpisov o ochrane priemyslového a iného duševného vlastníctva, sú utajované
pred tretími osobami, ich využitie sa poskytuje za odmenu a sú predmetom tzv. zmluvy
o know-how).
Ak je predmetom plnenia vec zvláštneho druhu (napr. poskytnutie energie), vyžaduje povaha
veci, aby boli riešené niektoré otázky, ktoré sa u iných predmetov plnenia nevyskytujú

a v zákone nie sú preto upravené a naopak odpadáva ich riešenie. Tieto odchýlky je vhodné
riešiť vo všeobecných obchodných podmienkach. Z povahy týchto vecí môže vyplynúť, že
niektoré ustanovenia zákona nemôžu byť na ne aplikovateľné ( napr. vrátiť vadné plnenie).
V súvislosti s uzatváraním zmluvy zákon vyžaduje, aby vec, ktorá je predmetom záväzku,
bola dostatočne v zmluve určená. Pre posúdenie splnenia záväzku je dôležitý spôsob jej
určenia:
-

jednotlivo individualizovaná, kedy je vec odlíšená určitým spôsobom od iných vecí
toho istého druhu, je predmet nezastupiteľný. V praxi sú takto určené predmety
plnenia skôr výnimočné (napr. pri obchode s umeleckými dielami).

-

podľa druhu, kedy k splneniu záväzku môže byť použitá ktorákoľvek vec
zodpovedajúca druhu a množstvu určenému v zmluve. Vec, ktorá je druhovo určená,
má vlastnosti stanovené v zmluve, alebo podporne v zákone.

Ak je predmetom plnenia určité konanie, je potrebné rozlišovať zhruba medzi tromi spôsobmi
jeho určenia. Záväzok sa môže obmedziť iba na vyvíjanie činnosti určenej v zmluve. Tá
môže mať jednorazovú povahu, alebo má byť vykonávaná aj dlhšiu dobu. Vadnosť plnenia je
spravidla vyjadrená nedostatkom odborných znalostí, príp. skúseností, ktorých je pre túto
činnosť potrebné mať. Aj pri činnosti vykonávanej po dlhšiu dobu, môže jej povaha spočívať
v prerušovanej činnosti (napr. vykonávať činnosť obchodného zástupcu), alebo nepretržitú
činnosť (napr. opatrovanie veci u zmluvy o skladovaní). Niektoré záväzky však vyžadujú
k splneniu nielen vyvíjanie určitej činnosti, ale dosiahnutie určitého výsledku touto činnosťou
(napr. zhotovenie diela podľa zmluvy o dielo). U niektorých typov zmlúv je rozhodujúca
povaha záväzku stanovená priamo zákonom, u niektorých typov zmlúv sa ponecháva určenie
priamo v zmluve.
bb) Peňažný záväzok
Peňažný záväzok určený priamo v zmluve je spravidla záväzok zaplatiť cenu alebo inú
odplatu, pričom zmluvné strany si môžu formou cenovej či menovej doložky (ide
o rozvrhnutie menového rizika) alebo nezáväzným rozpočtom (pri zmluve o dielo) obmedziť
pôsobenie zmeny kúpnej sily meny, alebo zmeny ceny na trhu. Peňažný záväzok je možné
určiť vo forme určitej čiastky, ale aj pomocou podporného spôsobu určenia ceny.
c) Komu je potrebné splniť záväzok? Treba odpovedať, že záväzok je potrebné v prvom
rade splniť veriteľovi. Okrem veriteľa je možné splniť záväzok aj tomu, kto predloží
veriteľovi potvrdenie o prijatí plnenia, ak bol na to oprávnený. Ak veriteľ nie je spôsobilý na
právne úkony, je potrebné splniť záväzok jeho zákonnému zástupcovi. Ak veriteľ splnomocnil
svojho zástupcu, je potrebné záväzok splniť zástupcovi veriteľa. Ak veriteľ postúpil
pohľadávku novému veriteľovi, a dlžník o tom nebol upovedomený, môže splniť záväzok
pôvodnému veriteľovi. Veriteľ je povinný vydať dlžníkovi potvrdenie o tom, že záväzok je
celkom alebo sčasti splnený. Dlžník je oprávnený splnenie odoprieť, ak mu veriteľ nevydá
súčasne potvrdenie o splnení. Dlžník môže odoprieť splnenie aj vtedy, ak mu veriteľ má
vzájomne plniť a nesplnil svoj záväzok alebo nie je pripravený ho splniť .
d) Kedy vznikla povinnosť splniť záväzok? Záväzok je potrebné splniť riadne a včas.
Doba splatnosti záväzku je významná pre podnikateľskú činnosť a je preto často určená
v zmluve. Nie je však podstatnou náležitosťou zmluvy a pre prípady, kedy ju zmluva
neurčuje, stanovuje ju podporne Obchodný zákonník (jednak pri jednotlivých typoch zmlúv,
jednak vo všeobecnej úprave). Ak teda doba plnenia nie je určená v zmluve, je podľa
všeobecnej úpravy veriteľ oprávnený požadovať plnenie záväzku ihneď po uzavretí zmluvy
a dlžník má povinnosť záväzok splniť bez zbytočného odkladu. Pri posúdení tejto doby je

rozhodujúca povaha a miesto plnenia a to od doručenia požiadavky veriteľa, aby dlžník svoj
záväzok splnil. Ak je doba plnenia dohodnutá v zmluve alebo podporne v zákone, k splatnosti
záväzku nie je potrebné, aby veriteľ dlžníka k splneniu vyzýval.
Pre väčšinu záväzkov z obchodno-záväzkových zmlúv je charakteristické, že jedna zo strán
má záväzok k vecnému plneniu a druhá záväzok k peňažnému plneniu (t. j. k zaplateniu ceny
alebo inej odplaty). Splniť záväzok je potrebné v deň splatnosti (zročnosti). Splatnosť záväzku
teda vyplýva z tzv. platobných podmienok (zahŕňajúcej vedľa doby plnenia a spôsob plnenia)
a často je odvodená od doby plnenia nepeňažného záväzku. Zvláštne ustanovenia má zákon
pre kúpnu zmluvu, v ktorom sa ukladá, aby predávajúci v súlade so zmluvou umožnil
kupujúcemu nakladať s tovarom alebo s dokladmi umožňujúcimi toto nakladanie. Rieši aj
dispozitívne postavenie strán, keď sa má uskutočniť dodanie tovaru tým, že ich má
predávajúci odoslať kupujúcemu. Plnenie oboch strán je možné dosiahnuť i poverením
zasielateľa alebo dopravcu, aby vydal zásielku pri inkasovaní protiplnenia príjemcom.
Z povahy záväzku vyplynie, či doba plnenia je stanovená v prospech dlžníka alebo veriteľa.
Rozhodujúci je predovšetkým obsah zmluvy a podporne stanovený pre ten ktorý typ zmluvy
zákonom. Ak je doba plnenia stanovená v prospech dlžníka, môže byť záväzok plnený ešte
pred dobou splatnosti, ak je doba stanovená v prospech veriteľa, môže veriteľ požadovať
plnenie ešte pred dobou splatnosti. Tak je to v prípade, záväzkov, ktorých predmetom je
úschova vecí pre veriteľa, alebo aj v prípade zmluvy o dielo, ak nie je určené zmluvnými
stranami inak, teda zákon stanovuje, že dielo je možné zhotoviť ešte pred dobou stanovenou
pre plnenie.
Vznik skoršej doby splatnosti Obchodný zákonník určuje pri úprave zmluvy o úvere v týchto
prípadoch:
-

ak zanikne alebo sa zhorší zabezpečenie záväzku dlžníka a dlžník v primeranej lehote
zabezpečenie nedoplní na pôvodnú výšku,

-

aj je dlžník v omeškaní s vrátením viac alebo dvoch splátok alebo jednej splátky po
dobu dlhšiu ako tri mesiace,

-

ak dlžník použije peňažné prostriedky z úveru na iný účel, ako je dohodnuté v zmluve,
alebo sa ich použitie k tomuto účelu stane nemožné.

Ak nastane niektorý z týchto prípadov, je veriteľ oprávnený od zmluvy odstúpiť a požadovať,
aby mu dlžník zaplatil záväzok zodpovedajúci čerpaniu úveru spolu s úrokmi, teda zväzok
dlžníka sa stáva splatným. Dlžník je povinný splniť svoj záväzok bez zbytočného odkladu po
odstúpení od zmluvy. Do tejto doby platí úroky dohodnuté pre úver, príp. stanovené
zákonom. Ak nesplní svoj záväzok v takto vzniknutej dobe splatnosti, nastávajú účinky
porušenia záväzku vrátane povinnosti platiť úroky z omeškania.
Ak je na majetok dlžníka vyhlásený konkurz, stávajú sa splatné všetky nesplatené pohľadávky
a záväzky úpadcu, pokiaľ spadajú do konkurznej podstaty. Tieto ustanovenia zákona
o konkurze o vyrovnaní majú na rozdiel od ustanovení Obchodného zákonníka kogentnú
povahu.
V prípade peňažného plnenia je však doba plnenia väčšinou v prospech dlžníka, aby mal
dostatok času plnenie zabezpečiť. Aj u peňažného plnenia je však možné v zmluve určiť, že
dlžník nie je oprávnený plniť pred dobou splatnosti a ak dlžník platí skôr a zo zmluvy
nevyplýva niečo iné, nie je oprávnený si odpočítať bez súhlasu veriteľa od dlžnej čiastky
úroky, ktoré zodpovedajú skoršiemu plneniu.
Záväzok zaniká aj oneskoreným plnením, ak pred tým nezanikol z iného dôvodu. Odstúpenie
po tejto dobe je neúčinné. Nemôže však nastať v prípade tzv. fixných zmlúv, t. j. u zmlúv,

z obsahu ktorých vyplýva , že veriteľ nemá záujem na splnení záväzku po dobe stanovenej na
plnenie. Takéto zmluvy zanikajú priamo zo zákona počiatkom omeškania dlžníka
s následkami odstúpenia od zmluvy. Neskorším plnením takéto zmluvy zanikajú, len ak
veriteľ oznámi dlžníkovi pred dobou stanovenou na plnenie, že trvá na splnení záväzku.
Pri vadnom plnení záväzok nezaniká, avšak jeho obsah sa mení spôsobom, ktorý zodpovedá
právam veriteľa z tohoto vadného plnenia. V zásade má veriteľ právo požadovať riadne
plnenie, t. j. odstránenie vád plnenia (napr. dodanie náhradného tovaru alebo opravou jeho
vád). Záväzok zaniká splnení, ak vady sú odstránené.
Záväzok zaniká aj vtedy, ak veriteľ súhlasí s tým, že dlžník splní niečo iné, ako to čo bolo
obsahom zmluvy. To znamená, že sa poskytne niečo iné namiesto plnenia (datio in solutum)
a predstavuje zmenu zmluvy ohľadne predmetu záväzku plnenia.
e) Kde je potrebné plniť záväzok? Záväzok je splnený, len keď je plnenie poskytnuté
v mieste plnenia. Toto má význam aj pre posudzovanie včasného plnenia, nakoľko
k riadnemu plneniu sa okrem iného vyžaduje, aby záväzok bol splnený v mieste stanovenom
pre plnenie. Pre určenie miesta plnenia je rozhodujúci obsah zmluvy a najmä
v medzinárodnom obchode použitie spomínaných doložiek INCOTERMS, ku ktorým sa
vzťahujú vykladacie pravidlá.
ea) Nepeňažné záväzky
Ak nevyplýva zo zmluvy niečo iné, je rozhodujúce pre určenie miesta plnenia nepeňažného
záväzku predovšetkým povaha záväzku (napr. pri oprave alebo údržbe nehnuteľnosti podľa
zmluvy o dielo, zabezpečenia záležitosti podľa mandátnej zmluvy, akvizičná činnosť
obchodného zástupcu podľa zmluvy o obchodnom zastúpení). Ak nie je možné miesto plnenia
takto určiť, je miesto plnenia u dlžníka – v mieste jeho sídla, alebo miesta podnikania, alebo
v inom mieste – napr. v mieste jeho organizačnej zložky, ktorá zmluvu uzavrela. Ak nie je
možné použiť tieto miesta, je rozhodujúce bydlisko veriteľa určené v zmluve. Zmenu svojho
sídla, miesta podnikania, alebo bydliska je dlžník povinný svojmu veriteľovi oznámiť, aj keď
tým nedochádza automaticky k zmene miesta nepeňažného plnenia, nakoľko rozhodujúce je
miesto plnenia v dobe uzatvorenia zmluvy (je to dôležité napr. pre doručovanie potrebných
oznámení). Ak dlžník oznámi zmenu svojho sídla, miesta podnikania apod. je pre miesto
plnenia rozhodujúce, či sa zmluvné strany dohodnú na zmene miesta plnenia, alebo sa plní so
súhlasom veriteľa na iné miesto plnenia, ako je dohodnuté v zmluve. Ak veriteľ nedá súhlas,
musí dlžník urobiť opatrenia, aby veriteľ mohol predmet plnenia prevziať v pôvodnom
mieste, inak sa dostane do omeškania. Táto úprava má zabrániť tomu, aby automatickou
zmenou miesta plnenia vznikli veriteľovi bez jeho súhlasu následky, s ktorými nemohol
počítať pri uzavieraní zmluvy (napr. vyššie náklady spojené s prevzatím veci, t. j. prepravné,
ale má to význam najmä v medzinárodnom obchode, kedy môže dôjsť okrem iného aj
k zmene použitia právnych predpisov, napr. v dôsledku vývozných obmedzení).
eb) Peňažné záväzky
Odlišná úprava platí pre peňažné záväzky. Ak nie je miesto plnenia v zmluve určené, majú
tieto záväzky tzv. donosnú povahu, to znamená, že musia byť platené u veriteľa. Miestom
plnenia (platenia) je sídlo veriteľskej právnickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby a ak
ich nemá, tak miesto bydliska, ktoré je uvedené v zmluve. Ak sú po uzavretí zmluvy tieto
miesta zmenené, je dlžník povinný platiť v ich zmenených miestach, a to i v prípade, že boli
tieto miesta v zmluve určené ako platobné miesta. Veriteľ však nesie zodpovednosť za
náklady, ktoré môžu vzniknúť s vykonávaním platby do nového miesta platenia. Hotovostný
platobný styk však má v obchodnej oblasti len okrajový význam, nakoľko platby sa
uskutočňujú v prevažnej väčšine bezhotovostným platobným stykom, a to spravidla

pomocou bánk. Preto zákon umožňuje použiť tento spôsob platenia aj v prípadoch, keď to nie
je určené v zmluve, pokiaľ to neodporuje zjednaným platobným podmienkam. Je potrebné
však poukázať na opačný princíp ako v prípade Občianskeho zákonníka, nakoľko Obchodný
zákonník stanovuje, že peňažný záväzok z obchodnej zmluvy je zaplatený iba vtedy, ak je
platená čiastka pripísaná na bankový účet veriteľa. Bankou sa rozumie subjekt, ktorý má
podľa zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov právo viesť bankové účty.
Bezhotovostný platobný styk teda nič nemení na donosnej povahe peňažných záväzkov.
Z možnosti dlžníka danej zákonom zaslať dlžnú sumu v prospech účtu veriteľa v banke
vyplýva, že omeškanie dlžníka nenastane, ak veriteľ oznámil dlžníkovi nesprávne bankové
spojenie alebo mu včas neoznámil jeho zmenu.
f) Ako je potrebné plniť? Plnenie poskytnuté dlžníkom nemusí zhŕňať celý predmet
záväzku. Dielčie plnenie je stanovené zmluvou a jeho podstata spočíva v tom, že dlžník nemá
podľa zmluvy splniť naraz, ale postupne. K čiastočnému plneniu dochádza k nemu vtedy, ak
dlžník v rozpore so zmluvou časť plnenia neposkytne alebo predmet plnenia je sčasti vadný.
Ešte sa zmienime o platení akreditívom, zmenkou, alebo šekom. V zmluve, uzavieranej najmä
v medzinárodnom obchodnom styku, môže byť dohodnuté, že odplata (napr. kúpna cena) má
byť zaplatená pomocou akreditívu otvoreného určitou bankou. Veriteľ takto získava väčšiu
istotu, že záväzok bude zaplatený, nakoľko mu vzniká nárok na zaplatenie voči banke.
Záväzok v tomto prípade je splnený až tým, že banka splní svoj záväzok z akreditívu. Veriteľ
je potom povinný na rozdiel od platenia záväzku iným spôsobom vyvinúť iniciatívu, aby bol
záväzok splnený a požiadať banku o platenie v súlade s akreditívnymi podmienkami.
U dokumentárneho akreditívu tieto môže zahŕňať aj predloženie určitých dokladov banke
(napr. prepravných dokladov preukazujúcich odoslanie tovaru, kontrolné osvedčenia
preukazujúce jeho stav apod.). Tým je chránený aj dlžník peňažného záväzku pred jeho
platením bez protiplnenia druhej strany. Iba keď tejto požiadavke na zaplatenie nie je
vyhovené, môže veriteľ požadovať zaplatenie od dlžníka, ktorý zariadil otvorenie akreditívu,
čím samozrejme nie je dotknuté právo vymáhať zaplatenie akreditívu od banky.
4.9.5.3 Právo odmietnuť plnenie záväzku
Aj pri splatnosti svojho záväzku môže dlžník v prípadoch ustanovených zákonom
odmietnuť splniť svoj záväzok. Dlžník toto právo vykoná tým, že odmietnutie záväzok plniť
oznámi druhej strane. Jeho účinky spočívajú v tom, že nenastáva omeškanie dlžníka
a splnenie záväzku nemožno vymáhať, ak tak urobí v súlade so zákonom:
-

ak je ohrozené protiplnenie záväzku druhou stranou, t. j. také chovanie druhej strany
pri príprave plnenia záväzku, ktoré nevyhnutne vyústi v jeho porušenie (včas nevyvíja
činnosť k splneniu záväzku alebo nečinnosť druhej strany),

-

v prípadoch,
ak je povinnosť záväzok plniť v rozpore so záložným alebo
zadržiavacím právom (je spojené s neexistenciou záložného práva, vyplatením
obvyklej ceny zálohu, alebo ak druhá strana nesplní svoj záväzok, môže záložný
veriteľ predať záloh a z výťažku vyplatiť druhú stranu).

Účinky odmietnutia plniť sa však nedotýkajú existencie záväzku.
4.9.5.4 Jednostranné započítanie

Jednostranné započítanie (compensatio necessaria) spočíva v právnom úkone veriteľa
započítaním pohľadávky, čím prejavuje vôľu, aby jeho pohľadávka voči druhej strane zanikla
spolu s protipohľadávkou, ktorú má druhá strana voči nemu. Vyžaduje sa pritom splnenie
predpokladu, že predmetom pohľadávok sú plnenia toho istého druhu, pohľadávky sú
započítateľné (kompenzabilné) a sú vzájomné, to znamená, že obidve strany sú navzájom
veriteľom a dlžníkom. Pre započítateľnosť pohľadávky z obchodného záväzkového vzťahu sú
rozhodujúce ustanovenia Obchodného zákonníka. Zákon pripúšťa, aby sa použila
k započítaniu aj pohľadávka z obchodného záväzkového vzťahu, ktorá nie je splatná len preto,
že veriteľ na žiadosť dlžníka odložil dobu splatnosti jeho záväzku, bez toho aby zmenil jeho
obsah.
4.9.5.5 Zmluvné započítanie
Na základe zmluvy uzatvorenej medzi veriteľmi vzájomných pohľadávok, je možné započítať
aj pohľadávky, ktoré nie sú započítateľné jednostranným započítaním. Zo zmluvného
započítania sú však vylúčené pohľadávky medzi spoločnosťami s ručením obmedzeným
a spoločníkom. K uzavretiu tejto zmluvy nie je vyžadovaná písomná forma, má účinky
splnenia záväzku a nedochádza pri ňom k zmene zmluvy. Účelné je však uzavrieť dohodu
písomne k ľahšiemu preukázaniu jej obsahu a doby plnenia.
4.9.5.6 Uloženie do notárskej úschovy
Záväzok týmto spôsobom zaniká s účinkami ako pri splnení. Dôvody, pre ktoré je možné
takto plniť sú najmä: neprítomnosť veriteľa, veriteľ je v omeškaní, v pochybnostiach kto je
veriteľ. Príslušným orgánom na úschovu je okresný súd, v obvode ktorého je miesto, kde má
byť záväzok splnený, t. j. v mieste plnenia.
4.9.5.7 Dohoda o vzdaní sa práva alebo odpustení dlhu
Táto dohoda musí mať písomnú formu. Ak ide o čiastkové záväzky, odpustenie dlhu sa môže
týkať iba tej časti záväzku, ktorú je dlžník povinný plniť. Ak ide o spoločné nedielne záväzky,
odpustenie dlhu je možné iba na základe spoločnej dohody so všetkými dlžníkmi.
4.9.6

Zabezpečenie záväzkov

Zabezpečovacie prostriedky rozlišujeme podľa povahy zabezpečenia na osobné, pri ktorých
za pohľadávku veriteľa ručí vedľa príjemcu ešte ďalšia tretia osoba či už právnická alebo
fyzická a vecné, ktoré dávajú veriteľovi právo na určitý majetok dlžníka.
Podľa zviazanosti so zabezpečovanou pohľadávkou rozlišujeme zabezpečovacie prostriedky:
akcesorické, ktoré sú tesne a nerozlučne spojené so zabezpečovanou pohľadávkou. Zánikom
pohľadávky automaticky zanikne aj zabezpečovací prostriedok, pričom opačne to neplatí a
abstraktné, ktoré predstavujú samostatne stojace právo nezávislé od zabezpečovanej
pohľadávky. Uspokojením pohľadávky zabezpečovací prostriedok nezaniká, subjekt
poskytujúci zabezpečenie má však právo na jeho vrátenie, čo mu umožňuje využiť daný
zabezpečovací prostriedok k opakovanému poskytnutiu úveru.

Druh
OSOBNÉ (príklad)
zabezpečenia
AKCESORICKÉ Ručenie
Akcesorická banková záruka
Prevzatie dlhu
Pristúpenie k záväzku
Zmluvná pokuta
Dohoda o zrážkach zo mzdy
ABSTRAKTNÉ Abstraktná banková záruka
Bianko zmenka
Podporné klauzuly

VECNÉ (príklad)
Záložné právo

Abstraktné záložné právo
Cesia pohľadávok a práv
Zabezpečovací prevod práva

Zabezpečenie môže byť uskutočnené, resp. zriadené ako: záložné právo, podzáložné právo,
zádržné právo, ručenie, zmluvné pokuty, dohoda o zrážkach zo mzdy alebo iných príjmov,
zloženie do úschovy, zabezpečenie postúpením pohľadávky, zabezpečenie záväzku
zabezpečovacím prevodom práva a fiduciárnym prevodom práva, zábezpeka, uznanie dlhu.
V nasledujúcom texte sa podrobne budeme zaoberať vybranými, najviac používanými druhmi
zabezpečovacích prostriedkov.
4.9.7

Záložné právo

Obchodným zákonníkom sa vždy riadi aj záložné právo k nehnuteľnostiam, pri zabezpečovaní
práv spojených s dlhopismi a záložné právo k cenným papierom v rozsahu, ako to ustanovuje
zákon o cenných papieroch. V ostatných prípadoch sa riadi záložné právo Občianskym
zákonníkom.
4.9.7.1 Pojem a funkcie záložného práva
Záložné právo je dnes najrozšírenejší a najefektívnejší a aj najbezpečnejší zabezpečovací
inštitút, najmä pokiaľ ide o zabezpečenie peňažných pohľadávok. Právo nevymedzuje pojem
záložného práva. Charakteristika záložného práva je podľa Občianskeho práva daná tak, že
slúži k zabezpečeniu pohľadávok tým, že v prípade ich riadneho a včasného nesplnenia
môže záložný veriteľ dosiahnuť uspokojenie z výťažku speňaženého zálohu.
Záložné právo plní tieto funkcie:
a) Preventívnu funkciu – inak nazývanú aj ako zabezpečovaciu funkciu, pretože:
nepriamo núti dlžníka splniť riadne a včas svoj dlh tým, že obmedzuje majiteľa
zálohu vo výkone jeho práv,
predstavuje pre dlžníka reálne nebezpečie, že sa veriteľ uspokojí zo zálohu
a záložca tým o založenú vec príde.
b) Reparačnú funkciu, v tom zmysle, že:
poskytuje veriteľovi náhradný spôsob uspokojenia pohľadávky ( z výťažku),

založenie pohľadávky nie je závislé na osobných pomeroch určitej osoby, ale na
hodnote zálohu. Platí zásada, že výška záložného práva by mala presahovať
hodnotu založenej pohľadávky,
ide o právo vecné, to znamená, že nie je spojené s určitou osobou ale s vecou (
zálohom), takže zmena majiteľa nemá zásadný vplyv na trvanie záložného práva,
v prípade, že by sa záloh predával pri výkone rozhodnutia alebo inak, uspokojí sa
z výťažku predaja aj záložný veriteľ, aj keď výkon je vedený v prospech niekoho
iného,
v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka má záložný veriteľ nárok na
oddelené uspokojenie ( uspokojiť svoju pohľadávku z predaja založenej veci).
4.9.7.2 Predmet zabezpečenia
Zabezpečiť možno peňažné pohľadávky do výšky pohľadávky, nepeňažné pohľadávky do
výšky ich obvyklej ceny v dobe vzniku záložného práva, príslušenstvo pohľadávky (úroky,
úroky z omeškania a náklady spojené s vymáhaním pohľadávky).
4.9.7.3 Pramene záložného práva
Prameňmi záložného práva sú Občiansky zákonník, Obchodný zákonník, Zákon o cenných
papieroch (záložné právo k cenným papierom), Zákon o dlhopisoch (záložné právo
k hypotekárnym úverom).
4.9.7.4 Subjekty záložného práva
Subjektami záložného práva sú:
a) záložný veriteľ (obligatórny veriteľ v zmysle hlavnej zmluvy) je osoba, ktorej
pohľadávka je zabezpečená záložným právom,
b) záložca ( záložný dlžník), je osoba, ktorá je vlastníkom veci a ktorá je povinná strpieť
uspokojenie záložného veriteľa zo zálohu. Záložcom môže byť:
dlžník zmluvného vzťahu ( napr. zmluvy o úvere), ktorého dlh je takto
zabezpečený,
tretia osoba – niekto iný ako dlžník z hlavného zmluvného vzťahu.
neskorší vlastník, nakoľko záložné právo pôsobí voči každému neskoršiemu
vlastníkovi zálohu, pokiaľ zákon nestanoví niečo iné. Ten, voči komu takto
záložné právo pôsobí, sa vždy nazýva záložný dlžník.
Pokiaľ by sa veriteľ uspokojil zo speňaženia zálohu a záložca by nebol dlžníkom veriteľa (
napr. zo zmluvy o úvere), riadil by sa vzťah medzi záložcom (záložným dlžníkom)
a zmluvným dlžníkom zmluvou medzi nimi uzavretou, inak ustanoveniami Občianskeho
zákonníka o bezdôvodnom obohatení.

4.9.7.5 Predmet záložného práva
Záloh je taká majetková hodnota, z peňažného výťažku ktorej sa môže uspokojiť záložný
veriteľ v prípade, že jeho pohľadávka nebola uspokojená riadne a včas. Môže to byť
napríklad: vec hnuteľná alebo nehnuteľnosť (napr. byt alebo nebytový priestor), podnik alebo
iná hromadná vec, alebo tzv. súbor vecí, pohľadávka, iné majetkové právo, pokiaľ to jeho
povaha pripúšťa, obchodný podiel, cenný papier, predmet priemyselného vlastníctva.
4.9.7.6 Vospolné záložné právo
Ak je na zabezpečenie jednej pohľadávky poskytnuté viac majetkových hodnôt, zriaďuje sa
súbor majetkových hodnôt, ktoré nazývame vospolné záložné právo. Môže byť zriadené
k nehnuteľnostiam (ako komplex nehnuteľného areálu) a k hnuteľným veciam, a to
(v určitom súbore, napr. tovar na sklade, tvoriacom zariadenie v určitom priestore napr. stroje
v podniku, alebo v určitom súbore cenných papierov, vrátane príslušenstva cenných papierov.
Majetkovú hodnotu, ktorá tvorí predmet záložného práva, je možné zakladať opakovane,
pokiaľ je záložný veriteľ ochotný prijať ako zábezpeku tú istú majetkovú hodnotu.
4.9.7.7 Princíp časovej priority
Ak vznikne na zálohu viac záložných práv, uspokojí sa podľa princípu časovej priority
prednostne záložné právo svojim vznikom najstaršie, pokiaľ zákon neustanoví niečo
iné. Doba vzniku záložného práva je rozhodujúca pre uspokojenie pohľadávok zo zálohu aj
v prípade, že záložné právo bolo zriadené k zabezpečeniu pohľadávky budúcej, či
podmienenej. Z hľadiska časovej priority je podstatná doba vzniku záložného práva, nie doba
uzavretia záložnej zmluvy.
4.9.7.8 Primeranosť zálohu
Ak má byť na základe záložného práva plne uspokojený záložný veriteľ, mala by byť
hodnota založenej veci vyššia, ako hodnota pohľadávky.
Z Občianskeho zákonníka vyplýva, že nikto nie je povinný prijať vec alebo právo ako
istotu ( a teda aj záloh) do čiastky vyššej, ako 2/3 jej odhadnej ceny. Výnimku môžu
tvoriť hypotéky, v prípade ktorých banka, ktorá má licenciu na poskytovanie hypotekárnych
úverov, môže prijať hodnotu zálohu aj vo výške rovnajúcej sa výške poskytnutého úveru.
4.9.7.9

Vznik záložného práva

Rozlišujeme tieto spôsoby vzniku záložného práva:
•

dobrovoľne a to na základe zmluvy, rozhodnutia súdu o schválení dohody
o vysporiadaní dedičov,

•

nútene: 1. priamo zo zákona (napr. skladovateľa ku skladovanému tovaru,
uschovávateľa k cennému papieru uloženému do úschovy, zasielateľa a dopravcu

k zásielke, banky k veciam uloženým u nej v úschove apod.), 2. na základe
rozhodnutia súdu alebo správneho orgánu, (napr. sudcovské, daňové záložné právo).
Pre vznik záložného práva musia byť splnené podmienky jeho vzniku a to, že existuje
pohľadávka, či už podmienená, alebo budúca, že bola uzavretá platná záložná zmluva, že
nastala skutočnosť, s ktorou právne predpisy spájajú vznik záložného práva - zápis záložného
práva do predpísanej evidencie ( u nehnuteľností, námorných lodí, zaknihovaných cenných
papierov), zápis do registra hnuteľných vecí (u hnuteľných vecí, ktoré nie sú odovzdané
záložnému veriteľovi alebo tretej osobe, u nehnuteľností, ktoré nie sú predmetom evidencie
v katastri), odovzdanie zálohu tretej osobe u hnuteľných vecí a listinných cenných papierov.
4.9.7.10 Náležitosti záložnej zmluvy
Náležitosťami záložnej zmluvy sú : označenie zmluvných strán, špecifikácie založenej
pohľadávky, špecifikácia predmetu zálohu (u nehnuteľností podľa zápisu v liste vlastníctva, u
pohľadávok – individualizáciu osoby dlžníka, alebo len určitého druhu pohľadávok, výšku
a dobu vzniku pohľadávok, prípadne ďalšie špecifiká), doba trvania záložného práva, rozsah
záložného práva, iné skutočnosti, napr.: zverenie veci tretej osobe, oprávnenie záložného
veriteľa, vec užívať, povinnosti vec poistiť, spôsob predkladania úhrady poistného, spôsob
uspokojenia sa zo zálohu a podobne.
Záložná zmluva musí mať písomnú formu, môže mať aj formu notárskej zápisnice, nemôže
obsahovať ujednanie o tom, že: záložca nesmie záloh vyplatiť, záložca nesmie nehnuteľnosť
založiť inému , ďalšiemu veriteľovi, záložný veriteľ môže uplatniť uspokojenie z predaja
zálohu inak, ako je stanovené zákonom, záložný veriteľ sa nesmie po splatnosti pohľadávky
domáhať jeho uspokojenia predajom zálohu. Po predĺžení s plnením založenej pohľadávky
záloh prepadne záložnému veriteľovi, alebo že si ju záložný veriteľ môže ponechať za určenú
cenu.
4.9.7.11 Zánik záložného práva
K zániku záložného práva dochádza, ak zanikne pohľadávka, zanikne záloh ( predmet
záložnej zmluvy), záložca zloží záložnému veriteľovi obvyklú cenu zálohu, záložný veriteľ sa
vzdá záložného práva, ak uplynie doba, na ktorú bolo zriadené, ak splynú osoby záložného
veriteľa a záložcu, ak poddlžníkovi oznámi záložný veriteľ, že založená pohľadávka bola
uspokojená, alebo poddlžníkovi uspokojenie pohľadávky preukáže jeho veriteľ.
Registrácia zániku záložného práva predstavuje spôsob vyznačenia zániku na účte, resp.
v evidencii záložcu.
4.9.8

Podzáložné právo

Podzáloh je vec, ktorá slúži ako záloh k zabezpečeniu pohľadávky, ktorá už bola založená.
Podzáložné právo oprávňuje veriteľa domáhať sa uspokojenia z podzálohu.

4.9.9

Zádržné právo

Zádržné právo je právo veriteľa zadržať hnuteľnú vec dlžníka, ktorú má u seba do doby
uspokojenia svojej splatnej pohľadávky alebo do doby poskytnutia dostatočnej
zábezpeky.
Zádržné právo je vecným právom, to znamená, že má absolútne účinky, takže pôsobí nielen
voči vlastníkovi zadržovanej veci, ale aj voči tretím osobám, vrátane záložného veriteľa. Toto
právo nevzniká na základe zmluvy, ale jednostranným aktom veriteľa, t. j. zadržaním veci.
Zádržné právo zanikne:
a) uspokojením zabezpečenej pohľadávky,
b) poskytnutím dostatočnej istoty (spočíva v zriadení záložného práva, alebo ručením),
c) jej vrátením veriteľom dlžníkom,
d) zánikom zadržovanej veci
Po zániku zádržného práva podľa prvých dvoch ustanovení je veriteľ povinný vrátiť
zadržiavanú vec. Zádržné právo je praktické v obchodnom styku.
Príklady:
a) pri odstúpení od zmluvy. Vec poskytnutú pri plnení zmluvy pred odstúpením, môže
veriteľ zadržiavať do splnenia svojich požiadaviek, na úhradu nákladov vzniknutých
zadržiavaním veci,
b) pri kúpnej zmluve môže kupujúci stanoviť k zaplateniu svojich nákladov primeranú
lehotu a upozorniť na to, že po jej márnom uplynutí tovar prepadá. Ak sa predávajúce
náklady neuhradia v stanovenej dobe, je kupujúci oprávnený tovar vhodným
spôsobom predať a z výťažkov si zraziť primerané náklady spojené s úschovou
a predajom tovaru. Zbytok je kupujúci povinný predávajúcemu uhradiť.
4.9.10

Ručenie

4.9.10.1 Pojmové vymedzenie
Pri zabezpečení splnenia záväzku ručením nadobúda veriteľ právo požadovať splnenie
záväzku od ručiteľa, ak záväzok v dobe od splatnosti dlžník nesplní, hoci bol na to
vyzvaný. Tým sa líši ručiteľ od spoludlžníka. Od ručiteľa je možné vymáhať splnenie ihneď
pri splatnosti záväzku, bez vyzvania iných spoludlžníkov.
Ručiteľ nezískava právo uspokojiť svoju požiadavku z určitého majetku prednostne pred
inými veriteľmi, pretože ručenie nemá vecno-právne účinky. Výhodou veriteľa pri ručení je
možnosť postihnúť všetok majetok ručiteľa (s výnimkou majetku nepodliehajúcemu
výkonu súdneho rozhodnutia), ak ručiteľ včas nesplní svoj záväzok z ručenia, teda
neposkytne plnenie za dlžníka. Ručenie za splnenie záväzku z obchodných zmlúv upravuje
uceleným spôsobom Obchodný zákonník. Ustanovenia o ručení Občianskeho zákonníka sa
neuplatnia ani podporne na zabezpečenie splnenia záväzkov z obchodných zmlúv.
Občiansky zákonník stanovuje dôsledky novácie na zabezpečenie záväzku a jeho ustanovenia
aplikovateľné v tejto súvislosti platia pre niektoré obchodné záväzkové vzťahy. Pri
zmenenom obsahu, tzv. kumulatívna novácia, ručenie ďalej trvá. Ak však ručiteľ neprejavil

súhlas so zmenou zmluvného vzťahu, zostávajú mu zachované všetky námietky. Pri nahradení
zabezpečeného záväzku záväzkom novým, tzv. privatívna novácia, vzťahuje sa ručenie aj na
záväzok nový. Ak však ručiteľ neprejavil súhlas s nahradením záväzku, trvá ručenie len
v pôvodnom rozsahu a ručiteľovi sú zachované všetky námietky.
4.9.10.2 Vznik ručenia
Ručenie môže vzniknúť na základe zmluvy alebo zo zákona. Zatiaľ čo Občiansky zákonník
vyžaduje pre vznik ručenia uzatvorenie písomnej zmluvy, medzi veriteľom a ručiteľom,
ručenie podľa Obchodného zákonníka vzniká v súlade s potrebami obchodnej praxe
jednostranným písomným vyhlásením ručiteľa, takže nie je potrebné, aby veriteľ
vyjadroval s ručením súhlas. Súhlas veriteľa ani dlžníka, sa ku vzniku ručenia
nevyžaduje, nakoľko ručiteľ môže plniť záväzok za dlžníka len ak dlžník nesplní svoj
záväzok v dobe splatnosti.
Záväzok ručiteľa vzniká doručením jeho písomného vyhlásenia veriteľovi, že splní určitý
záväzok za dlžníka, v prípade, keď ho nesplní on. Do tohoto doručenia, môže ručiteľ svoje
vyhlásenie zrušiť. Neskôr je možné ho zrušiť len písomným vyhlásením veriteľa. Ak
z vyhlásenia nevyplýva nič iné, je zabezpečené plnenie záväzku v celom rozsahu. Ručenie sa
môže týkať celého záväzku, alebo len časti záväzku (napr. zaplatenie peňažného dlhu len do
určitej výšky).
Vyhlásením o ručení je možné zabezpečiť nielen splnenie jedného záväzku, ale aj viaceré
záväzky toho istého dlžníka. Ručenie sa môže týkať pohľadávky, ktorá je závislá na
odkladacej, alebo rozväzovacej podmienke. V tomto prípade, je aj ručenie závislé na tejto
podmienke. V obsahu vyhlásenia nemusí byť určený veriteľ. Odlíšenie zabezpečovaného
záväzku dlžníka musí však byť dostatočné od iných jeho záväzkov voči tomu istému
veriteľovi alebo iným veriteľom. Toto určenie záväzku má význam najmä pre zánik ručenia
v dôsledku akcesority.
4.9.10.3 Predmet ručenia
Ručením sa zabezpečuje spravidla:
a) peňažný záväzok,
b) ale aj nepeňažný záväzok ( napr. dodávka tovaru). Predmetom ručenia je iba
zabezpečovaný záväzok nie nároky, ktoré veriteľovi vzniknú z porušenia
zabezpečovaného záväzku dlžníkom.
Do predmetu zabezpečenia však môžeme zahrnúť aj:
c) nároky na náhradu škody,
d) nárok na zmluvné pokuty, ktorý vznikne z porušenia určitého záväzku dlžníkom,
e) pohľadávku, ktorá ešte len vznikne v budúcnosti. Tento druh ručenia má význam
pri zabezpečovaní pravidelne sa opakujúcich požiadaviek pri trvalom obchodnom
spojení. Pri použití tohoto druhu ručenia, tzv. revolvingové ručenie, ručí ručiteľ do
stanovenej výšky za dobu ručenia za každú pohľadávku, spadajúcu do okruhu
požiadaviek, na ktorú sa ručenie vzťahuje. Ak nevyplýva z obsahu vyhlásenia
o zriadení revolvingového ručenia niečo iné, je veriteľ oprávnený požadovať do výšky
ručenia v rámci stanovenej doby, zaplatenie ktorejkoľvek splatnej pohľadávky, na

ktorú sa ručenie vzťahuje a ktorú nesplnil dlžník, napriek tomu, že bol k tomu
písomne vyzvaný. Splnením zabezpečenej pohľadávky sa o jej hodnotu znižuje
čiastka, do ktorej ručiteľ ručí.
Pri zabezpečení záväzku ručením je ručiteľ v postavení dlžníka a môže preto uplatniť
proti veriteľovi všetky námietky, ktoré má dlžník. Akcesorická povaha ručenia sa
prejavuje pri určovaní obsahu záväzku ručiteľa aj v tom, že nárok veriteľa voči ručiteľovi
sa nepremlčí pred premlčaním jeho nároku proti dlžníkovi. Preto všetky skutočnosti,
ktoré spôsobia pretrhnutie alebo spočívanie premlčania voči dlžníkovi (napr. jeho uznanie
dlhu, zahájenie súdneho, príp. rozhodcovského konania) majú tie isté účinky voči ručiteľovi.
Premlčacia doba voči ručiteľovi beží najskôr od doby, kedy veriteľ mohol nárok voči nemu
vymáhať.
4.9.10.4 Ručenie zo zákona
Vzniká pre určité kategórie osôb, alebo z určitých právnych úkonov. Ručiteľom sú spoločníci
niektorých obchodných spoločnosti v rozsahu stanovenom v zákone.
Spoločníci verejnej obchodnej spoločnosti ručia za všetky záväzky celým svojím majetkom
a to spoločne a nerozdielne. Veriteľ môže požadovať subsidiárne plnenie od každého zo
spoločníkov a to ohľadne celej svojej pohľadávky. Splnením záväzku jedným z dlžníkov
zaniká ručenie ostatných spoločníkov.
Spoločník komanditnej spoločnosti, ktorý je komplementárom, ručí za všetky záväzky
spoločnosti tým spôsobom ako spoločník verejnej obchodnej spoločnosti, čiže celým svojim
majetkom. Spoločník, ktorý je komanditistom, ručí za tieto záväzky od svojho zápisu do
obchodného registra, len do výšky svojho nesplateného vkladu.
Spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným ručí za záväzky spoločnosti od svojho zápisu
do obchodného registra len do výšky svojho nesplateného vkladu.
Ručenie nevzniká akcionárom za záväzky akciovej spoločnosti, ani členom družstva, pokiaľ
sa k ručeniu nezaviazali písomným vyhlásením.
Správca vkladov do spoločnosti ručí za záväzky spoločnosti, ak vo vyhlásení o vyššie
splatených vkladoch uvedie vyššiu čiastku, ako ktorá bola splatená.
Ak spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným prevedie svoj obchodný podiel na inú
osobu pred splatením svojho vkladu, ručí za splatenie zbytku prevedeného vkladu
nadobúdateľom svojho podielu.
Ak upisovateľ akcií prevedie dočasný list, ktorý nahrádza akcie pred odovzdaním akcií, ručí
voči akciovej spoločnosti za splatenie zbytku upísanej akcie.
Zo zákona vzniká i ručenie predávajúceho pri uzatvorení zmluvy o predaji podniku alebo jeho
časti. Predajom podniku alebo jeho časti prechádzajú na kupujúceho všetky záväzky.
Predávajúci sa stáva ručiteľom za splnenie záväzkov, ktoré prešli na kupujúceho.
Ak bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka, ručia spoločníci za záväzky spoločnosti
v rozsahu svojho ručenia len do výšky rozdielu neuhradených záväzkov konkurzným
veriteľom, ktorí si svoje pohľadávky riadne prihlásili.
Prebratím zásielky ručí jej príjemca za úhradu pohľadávok, ktoré má dopravca voči
odosielateľovi zásielky, avšak len keď o týchto pohľadávkach vedel, alebo musel vedieť. Pred
prevzatím zásielky má dopravca zo zákona záložné právo k zásielke, takže práva z ručenia

môže uplatniť voči príjemcovi zásielky, len keď nie sú uspokojené výkonom záložného práva.
Vydaním zásielky príjemcovi zaniká záložné právo k zásielke a vzniká ručenie príjemcu.
Tichý spoločník (ktorý inak neručí za záväzky podnikateľa, s ktorým inak uzatvoril zmluvu
o tichom spoločenstve), ručí za záväzky súvisiace s podnikateľskou činnosťou podnikateľa,
ak je meno tichého spoločníka uvedené v obchodnom mene podnikateľa. Voči tretím osobám
nie je podstatné, či je jeho meno uvedené so súhlasom tichého spoločníka, alebo nie. Ale ak
s uvedením svojho mena v obchodnom mene podnikateľa nedal na to súhlas, má tichý
spoločník právo na náhradu škody voči podnikateľovi a môže sa domáhať zmeny obchodného
mena podnikateľa.
Tichý spoločník ručí za záväzky podnikateľa zo zmluvy, pri uzatvorení ktorej prehlásil druhej
strane, že podniká s podnikateľom.
4.9.10.5 Akcesorita ručenia
Pre ručenie je charakteristické uplatnenie tzv. princípu akcesority. Ako sme už vyššie uviedli,
z princípu akcesority vyplýva, že vznik a existencia záväzku s ručením sú v zásade závislé
na vzniku a trvaní zabezpečovaného záväzku.
Ak zabezpečovaný záväzok nevznikol, napr. preto, že zmluva je neplatná, a ak záväzok
akýmkoľvek spôsobom zanikne, zanikne aj ručenie, ktorým zabezpečoval jej splnenie.
Z princípu akcesority vyplýva, že ručiteľ môže úspešne uplatniť proti zabezpečenej
pohľadávke všetky námietky, ku ktorým je oprávnený veriteľ.
Ak nadobudne zabezpečenú pohľadávku iná osoba, nadobúda aj práva z ručenia v dobe, kedy
táto osoba nadobudnutie pohľadávky ručiteľovi preukáže, alebo keď mu to oznámi doterajší
veriteľ.
Vzniku ručenia nebráni, ak záväzok dlžníka je neplatný iba pre nedostatok spôsobilosti
dlžníka brať na seba zabezpečený záväzok, t. j. pri úplnej alebo čiastočnej nespôsobilosti
dlžníka k právnym úkonom. Ručenie je však platné iba v prípade, keď ručiteľ o tom vedel
v dobe, kedy odoslal vyhlásenie o ručení
4.9.10.6 Obsah záväzku s ručením a jeho subsidiarita, podstata subsidiarity ručenia
Na rozdiel od spoludlžníka je ručiteľ viazaný splniť svoj záväzok iba subsidiárne, t. j.
v prípade, že záväzok nesplní dlžník. Je typický pre ručenie v podstate vo všetkých
právnych poriadkoch a pojmovo odlišuje ručiteľa od spoludlžníka.
Obchodný zákonník vyžaduje, aby veriteľ vyzval dlžníka k splneniu svojho záväzku. Táto
výzva musí byť písomná a musí sa uskutočniť v dobe po splatnosti zabezpečeného záväzku,
teda v dobe, keď dlžník svoj záväzok porušuje. Veriteľ je oprávnený sa domáhať splnenia
záväzku na ručiteľovi len keď dlžník nesplnil svoj záväzok v primeranej dobe po tom, keď
bol o to veriteľom požiadaný. U peňažných záväzkov, ktoré sú najčastejšie predmetom
zabezpečenia, je to spravidla doba nevyhnutná k neodkladnému príkazu k banke, aby ihneď
dlžnú čiastku poukázala a k dojdeniu platby do platobného miesta.
Ručiteľ môže požadovať, aby veriteľ preukázal, že písomne vyzval dlžníka. Toto vyzvanie
nie je potrebné, ak ho veriteľ nemôže uskutočniť, alebo ak je nepochybné, že dlžník svoj
záväzok nesplnil. Tak je to najmä v prípadoch, kedy záväzok dlžníka nevznikol, alebo
zanikol, ale ručenie trvá, alebo keď plnenie dlžníkom bráni právna prekážka.

Subsidiarita môže byť vyhlásením ručiteľa obmedzená len na porušenie záväzku dlžníka, bez
požiadaviek, aby bol po tomto porušení veriteľom upomenutý.
4.9.10.7 Obsah záväzku ručiteľa
Veriteľ môže požadovať od ručiteľa splnenie záväzku v tom istom rozsahu ako od dlžníka,
pokiaľ vo vyhlásení veriteľa nie je jeho záväzok obmedzený. K povinnosti ručiteľa poskytnúť
plnenie nedochádza automaticky po uvedenom nesplnení záväzku dlžníkom, ale iba keď bol
ručiteľ o plnenie požiadaný veriteľom. Lehota sa počíta od doby, keď veriteľ požiadal ručiteľa
o plnenie a ukázal mu, že bol dlžník o neplatení písomne upomenutý. Pri uplatnení nároku
musí veriteľ vyhlásiť, že písomná upomienka dlžníka bola celkom, alebo sčasti bezúspešná.
Ak ručenie vzniklo na základe vyhlásenia ručiteľa iba k určitej pohľadávke, ručiteľ neručí za
nároky vzniknuté porušením záväzku dlžníkom, ak tieto nároky nie sú vyhlásením do ručenia
zahrnuté.
Veriteľ je oprávnený požadovať plnenie od ručiteľa do výšky ručenia v rámci stanovenej
doby zaplatenie ktorejkoľvek splatnej pohľadávky, na ktorú sa ručenie vzťahuje a ktorú
nesplnil dlžník, aj keď bol k tomu písomne vyzvaný.
4.9.10.8 Vzťah medzi ručiteľom a dlžníkom
Ručenie môže byť teda zriadené po dohode s dlžníkom alebo bez tejto dohody. K vzniku
ručenia nie je potrebný súhlas dlžníka. Ak sa ručiteľ zaviaže k poskytnutiu ručenia za
odmenu, má zmluva povahu mandátnej zmluvy. Ak sa zaväzuje ručiteľ k poskytnutiu ručenia
bez odmeny, má zmluva spravidla charakter príkaznej zmluvy.
Zákon nevyžaduje ani súhlas dlžníka s plnením zabezpečeného záväzku ručiteľom. Ručiteľ je
však oprávnený bez súhlasu dlžníka plniť len po porušení záväzku dlžníkom.
Zákon nevyžaduje ani to, aby ručiteľ oznámil dlžníkovi, že plní jeho záväzok veriteľovi, je
však v jeho záujme, aby tak urobil. Splnením záväzku nadobúda ručiteľ práva veriteľa
a dlžník voči nemu v zásade môže uplatniť všetky námietky, ktoré má voči veriteľovi.
Námietky sa môžu týkať skutočností, z ktorých vyplýva, že záväzok nevznikol, že zanikol,
alebo že je obmedzená jeho vymáhateľnosť (napr. pre premlčanie). Môže uplatniť aj
námietku, že dlžník záväzok voči veriteľovi splnil, ak k tomuto plneniu došlo po plnení
záväzku ručiteľom a dlžník o tom nevedel, pretože mu to ručiteľ neoznámil. Dlžník musí
veriteľovi poskytnúť všetky podklady, ktoré mu umožňujú preukázať oprávnenosť námietok
dlžníka, pretože pri neúspešnosti týchto námietok je povinný uhradiť ručiteľovi náklady tým
spôsobené.
Ak bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka, nadobúda ručiteľ postavenie konkurzného
veriteľa v rozsahu, v akom plnil za dlžníka záväzok.
Dlžník nemôže voči ručiteľovi uplatniť námietky, ktoré by mohol uplatniť voči veriteľovi, ak
bez zbytočného odkladu po doručení správy, že veriteľ si uplatnil nároky z ručenia, neoznámi
ručiteľovi obsah týchto námietok Plnením ručiteľa prechádza zabezpečená pohľadávka voči
dlžníkovi z veriteľa na ručiteľa.
Ak ručiteľ splnil svoj záväzok z ručenia bez toho, aby dal možnosť dlžníkovi oznámiť, či
nemá námietky voči záväzku, alebo ak neuplatní ručiteľ proti veriteľovi námietky, ktoré mu

dlžník oznámil, príp. ich uplatnil aj keď nesprávnym spôsobom, môže dlžník tieto námietky
uplatniť voči ručiteľovi.
Ak ručiteľ splnil záväzok, ku ktorému bolo zaviazaných viac spoludlžníkov solidárne, môže
požadovať plnenie záväzku nielen voči dlžníkovi, za ktorého sa zaručil, ale na ktoromkoľvek
dlžníkovi solidárne zaviazanému. Toto ustanovenia vyplýva z postavenia ručiteľa, ktorý sa po
splnení získava postavenie veriteľa.
4.9.10.9 Spoluručenie za splnenie záväzku , vzťah medzi ručiteľom a spoluručiteľmi
Za splnenie toho istého záväzku sa môže zaručiť viac osôb a to:
a) za splnenie celého záväzku bez obmedzenia,
b) alebo len za splnenie určitej časti záväzku (záväzok z ručenia vzniká iba v rozsahu,
ktorý vyplýva z prehlásenia ručiteľa).
Ak sa ručiteľ takto zaviaže, potom splnenie tejto časti ručiteľom jedným ručiteľom sa
nedotýka ručenia iného spoluručiteľa a ten ručí v rozsahu nesplnenej časti záväzku
zodpovedajúcemu rozsahu jeho ručenia. V rozsahu ručenia môže veriteľ vymáhať splnenie
záväzku od každého z tých ručiteľov, a to i vedľa ručiteľov, ktorí ručia za celý záväzok.
Ručiteľ sa môže domáhať obmedzenia svojho ručenia z dôvodu, že za záväzok ručia aj iné
osoby.
Ak viac osôb prevezme ručenie bez obmedzenia na časť záväzku, sú tieto osoby vo vzťahu
k veriteľovi, solidárnymi spoluručiteľmi. Veriteľ preto môže požadovať samostatne od
každého z nich, alebo len od niektorých ručiteľov, alebo od všetkých súčasne splnenie celého
záväzku. Ak celý záväzok splní len niektorí zo spoluručiteľov, zaniká záväzok dlžníka voči
veriteľovi, ako aj záväzok ostatných spoluručiteľov. Ak jeden spoluručiteľ záväzok splní len
čiastočne, záväzok zaniká len v rozsahu poskytnutého plnenia.
4.9.10.10 Zánik ručenia
K zániku ručenia dochádza z týchto dôvodov:
A. Splnením záväzku:
a) v zásade zánikom zabezpečeného záväzku (čo vyplýva z princípu akcesority – keď je
záväzok splnený, končia účinky ručenia ako vo vzťahu k veriteľovi, tak aj dlžníkovi),
b) uspokojením veriteľa z majetku dlžníka pri vymáhaní v súdnom, exekučnom konaní,
c) v rozsahu ručenia spoločníkom spoločnosti (do výšky svojho nesplateného vkladu)
B. Inak než splnením:
a) odstúpením od zmluvy,
b) zaplatením odstupného,
c) zmarenie účelu zmluvy,
d) uložením do notárskej úschovy,
e) odpustením záväzku veriteľom.

Výnimka je stanovená pri zániku záväzku pre dodatočnú nemožnosť plnenia – ručiteľ ručí
ďalej za záväzok nesplniteľný dlžníkom, ak ho nemôže plniť sám. Praktické je to pri právnej
nemožnosti plnenia, ak sa právne prekážky plnenia týkajú dlžníka, netýkajú sa ručiteľa.
Ručenie, ktoré zabezpečuje vymedzený okruh pohľadávok veriteľa (revolvingové ručenie),
nezaniká ani sa neobmedzuje splnením zabezpečenej pohľadávky dlžníkom, ale pokračuje
v zabezpečení zostávajúcich pohľadávok na ktoré sa vzťahuje.
C. Uplynutím doby na ktoré bolo vymedzené.
4.9.11

Banková záruka

4.9.11.1 Pojmové vymedzenie
Banková záruka vzniká písomným vyhlásením banky v záručnej listine, že uspokojí
veriteľa do výšky určitej peňažnej sumy podľa obsahu záručnej listiny, ak určitá tretia
osoba (dlžník) nesplní určitý záväzok alebo sa splnia iné podmienky určené v záručnej
listine.
Ak je bankovou zárukou zabezpečená nepeňažná pohľadávka, predpokladá sa že do výšky
sumy určenej v záručnej listine je zabezpečený peňažný nárok, ktorý by mal veriteľ voči
dlžníkovi v prípade, že by dlžník porušil záväzok, ktorého plnenie je zabezpečené bankovou
zárukou.
4.9.11.2 Subjekty bankovej záruky
V tomto právnom vzťahu sa teda zúčastňujú tri subjekty: veriteľ, dlžník a banka.
4.9.11.3 Objekt bankovej záruky
Banková záruka môže teda zabezpečovať splnenie:
- určitého (obchodného) záväzku a to peňažného aj nepeňažného. Pri zabezpečení
nepeňažného záväzku musí byť jeho zabezpečenie presne určené výškou peňažnej sumy. Je
vlastne garančným prostriedkom
nepeňažných záväzkov, musí sa zaplatiť v prípade nesplnenia záväzku, zákon vlastne
predpokladá (ide o právnu domnienku), že je zabezpečený peňažný nárok, a to do výšky sumy
určenej v záručnej listine.
- budúceho alebo podmienečného záväzku,
- jednotlivého záväzku, alebo určitý okruh záväzkov dlžníka (revolvingová záruka)
Pri bankovej záruke vzniká v zásade právne samostatný záväzok banky, ktorý je závislý na
existencii zabezpečovacieho záväzku, len pokiaľ to vyplynie z obsahu záručnej listiny.
4.9.11.4 Aké sú spoločné a odlišné znaky od ručenia?

Spoločné znaky:
a) účasť na hlavnom zabezpečovanom záväzku,
b) vytvorenie alternatívneho zdroja (mechanizmu), ktorým sa garantuje vymoženie
záväzku z majetku tretej osoby (banky) a to v prípade, že dlžník nesplní svoj záväzok
včas,
c) je možné ju poskytnúť k zabezpečeniu budúceho alebo podmienečného záväzku,
d) predmetom zaplatenia je vždy len zaplatenie peňažnej čiastky.
Odlišnosti:
-

banková záruka sa skladá z primárneho základného vzťahu t. j. vzťahu medzi veriteľom
a dlžníkom a sekundárneho (akcesorického) vzťahu medzi veriteľom a bankou,

-

ďalším rozhodujúcim aspektom vzťahu je väzba banka – dlžník,

-

pri bankovej záruke sa však neuplatní zásada akcesority a zásada subsidiarity, pokiaľ
záručná listina neupravuje niečo iné (kým pri ručení je veriteľ oprávnený požadovať
plnenie od ručiteľa ak záväzok dlžník nesplní svoj splatný záväzok v primeranej dobe po
tom, čo ho na to veriteľ písomne vyzval, pre bankovú záruku je typické, že sa aktivizuje
už na prvú výzvu a bez námietok. Veriteľ má povinnosť uplatniť predchádzajúcu výzvu,
len v prípade, že taká povinnosť vyplýva zo záručnej listiny. Inak je banka povinná
plniť svoje povinnosti už na písomné požiadanie veriteľa,

-

banka nemôže uplatňovať ani námietky voči veriteľovi, ku ktorým je oprávnený dlžník
(môže ak je to obsiahnuté v záručnej listine – v takom prípade má úprava takéhoto
oprávnenia kogentnú povahu),

-

vznik právneho vzťahu bankovej záruky, ktorú na seba preberá banka voči veriteľovi, je
podmienený písomným vyhlásením banky v záručnej listine. Základom takéhoto vzťahu
je zmluva uzavretá medzi bankou a dlžníkom (ide o mandátnu zmluvu),

-

musí obsahovať výšku, do ktorej banka ručí,

-

nárok z bankovej záruky v zásade nie je ovplyvnený obsahom zabezpečovacieho
záväzku, ako je to u spoludlžníka, ale len obsahom záručnej listiny,

-

môže ju poskytnúť len banka a iné osoby len tie, ktoré sú k tomu oprávnené osobitným
predpisom v medzinárodnom obchode a v zahraničných záväzkoch. Iné osoby ako tu
uvedené, môžu poskytovať len ručenie.

4.9.11.5 Vznik bankovej záruky
Banková záruka vzniká jednostranným právnym úkonom banky – doručením záručnej
listiny veriteľovi. Do doby doručenia je možné bankovú záruku zrušiť. Inak môže dôjsť
k zrušeniu len so súhlasom veriteľa.
V záručnej listine (písomnom vyhlásení banky) musia byť tieto podstatné náležitosti:
-

musí byť určený dlžník a jeho záväzok. Namiesto jednotlivo určeného záväzku
môže obsahovať aj určitý okruh záväzkov dlžníka, na ktorý sa vzťahuje (revolvingová
záruka),

-

čiastka, do ktorej banka ručí. Ak vyhlásenie neobsahuje túto čiastku, nezakladá
bankovú záruku, ale len ručenie.

4.9.11.6 Druhy bankovej záruky:
a) Bezpodmienečná banková záruka vzniká, keď z jej obsahu nevyplýva niečo iné (záruka
na prvú výzvu a bez námietok) – sa pokladá za najdokonalejšie zabezpečenie splnenia
peňažného záväzku vzhľadom k možnosti urýchleného uspokojenia veriteľa.
Banka nemôže namietať, že záväzok dlžníka nevznikol, alebo že čiastočne alebo celkom
zanikol (pretože sa tu neuplatňuje sa ani princíp akcesority, ani subsidiarity). Námietky
banky sú obmedzené len na platnosť záručnej listiny. Rovnako banka nemôže
požadovať, aby veriteľ najskôr vyzval k plneniu dlžníka. Povinnosť banky je obmedzená
na čiastku uvedenú v záručnej listine. V rozsahu, v akom bol záväzok banky splnený, zaniká
aj zabezpečený záväzok dlžníka voči veriteľovi. Nakoľko dlžníkom zo zabezpečovaného
záväzku zostáva osoba, ktorej záväzok sa zabezpečuje bankovou zárukou, nie je veriteľ vo
vzťahu k nej povinný svoje právo z bankovej záruky využiť.
b) Podmienečná banková záruka – v rozsahu vyplývajúcom zo záručnej listiny môže mať
banková záruka podmienečnú povahu. Pri nej môže byť stanovená v určitom rozsahu alebo aj
celkom akcesorita bankovej záruky, takže banka si môže vyhradiť niektoré alebo všetky
námietky. Z obsahu záručnej listiny môže vyplynúť aj subsidiarita bankovej záruky, čo
znamená napr., že veriteľ musí najskôr požadovať zaplatenie od dlžníka, alebo ho žalovať, či
neúspešne viesť exekúciu na majetok dlžníka. Povinnosť banky môže byť viazaná na
predloženie určitých dokladov stanovených v záručnej listine (napr. prepravných
dokumentoch preukazujúcich odoslanie tovaru, v kontrolnom osvedčení, týkajúceho sa tovaru
– takáto záruka sa nazýva dokumentárna záruka a má podobnú funkciu ako dokumentárny
akreditív, od ktorého sa líši len zabezpečovacou povahou). Ak dlžník splní len čiastočne svoj
záväzok, neznižuje sa rozsah ručenia, ak nesplnený zostatok záväzku dlžníka dosahuje
čiastku, do ktorej banka ručí.
c) Banková záruka oznámená alebo potvrdená inou bankou – v medzinárodnom obchode
pri bankových zárukách často vystupujú dve banky. Banka v štáte dlžníka, ktorá poskytuje
bankovú záruku a banka v štáte veriteľa, ktorá na základe jej správy poskytne bankovú záruku
veriteľovi. Banka veriteľa môže mať pritom v zásade dvojaké postavenie. Buď sa obmedzuje
iba na oznámenie poskytnutia bankovej záruky bankou v krajine dlžníka a záručná listina tejto
banky má za následok vznik jej záruky voči veriteľovi, aj keď je záručná listina adresovaná
druhej banke v prospech veriteľa. Tejto banke nevzniká záväzok z bankovej záruky
a zodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnosťou svojho oznámenia (t.j. keď záruka druhou
bankou nebola vôbec poskytnutá alebo bola poskytnutá, ale s iným obsahom).
Ak však banka v štáte veriteľa potvrdí bankovú záruku poskytnutú v štáte dlžníka, je táto
banka solidárne zaviazaná z bankovej záruky druhej banke, takže veriteľ sa môže domáhať
zaplatenia na ktorejkoľvek z nich.
d) Ponuková banková záruka (tender gurantee) zabezpečuje splnenie povinnosti účastníka
verejnej súťaže a týka sa náhrady škody vyhlasovateľovi.

e) Banková záruka dodania (performance gurantee) zabezpečuje splnenie záväzku
kupujúceho dodať tovar alebo zhotoviteľovi zhotoviť dielo riadne a včas, alebo zabezpečuje
plnenie povinnosti iba za kvalitu tovaru alebo diela.
f) Návratná banková záruka (repayment guarantee) zabezpečuje splnenie záväzku
dlžníka vrátiť veriteľovi v súlade so zmluvou peňažnú čiastku, ktorá bola zaplatená.
4.9.11.7 Výkon práva z bankovej záruky
Banková záruka sa používa najmä k zabezpečeniu záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy
a zmluvy o dielo. Veriteľom môže byť ako predávajúci alebo zhotoviteľ diela, tak aj kupujúci
alebo objednávateľ diela (zabezpečuje splnenie peňažného záväzku – zaplatenie ceny). Banka
poskytuje bankovú záruku na základe zmluvy uzavretej s dlžníkom (mandátna zmluva alebo
nepomenovanej zmluvy).
4.9.11.8 Zánik bankovej záruky
a)

poskytnutým plnením v rozsahu bankovej záruky (bezpodmienečná banková záruka),

b)

uplynutím doby, ak je poskytnutá na určitú dobu,

c)

zánikom záväzku, ak to vyplýva z obsahu záručnej listiny,

d)

ak veriteľ neoznámi banke, že uplatňuje nároky zo záruky ak ide o časovo obmedzenú
bankovú záruku,

e)

nepredložením dokladov, ktorými je banková záruka podmienená spolu s oznámením
( pri dokumentárnej záruke ),

f)

na základe písomnej dohody medzi bankou a veriteľom, v ktorej sa veriteľ vzdáva
svojich práv z bankovej záruky.

Akcesorická záruka, ktorá nie je časovo obmedzená, sa nepremlčuje pred premlčaním
zabezpečovaného záväzku.
4.9.12

Zmluvná pokuta

4.9.12.1 Pojmové vymedzenie
Zmluvná (konvenčná) pokuta zakladá právo jednej strany na zaplatenie určitej peňažnej sumy
druhou stranou, ak táto poruší povinnosť vymedzenú v dohode o zmluvnej pokute.
Z uvedeného vyplýva, že sa zabezpečuje:
a) hlavná povinnosť dlžníka, t. j. záväzok poskytnúť plnenie definované zmluvou,
b) ako aj porušenie s plnením záväzku dlžníka,
c) iné než zmluvné povinnosti, vzhľadom na dispozitívnu povahu tejto právnej normy.
Zmluvná pokuta môže zabezpečovať akýkoľvek záväzok (peňažný, nepeňažný), kým úroky
z omeškania sa týkajú iba omeškania s plnením peňažného záväzku. Zákon upravuje len
peňažnú formu zmluvnej pokuty, ale v rámci zmluvnej voľnosti je možné dohodnúť aj
poskytnutie vecného plnenia. V zásade má povahu paušalizovanej náhrady škody. Na jej

zaplatenie vzniká nárok pri porušení povinností bez ohľadu na to, či z tohto porušenia vznikla
veriteľovi škoda alebo nie. Od náhrady škody sa však líši najmä tým, že nie je závislá na
vzniku škody a ani na ďalších právnych skutočnostiach, s ktorými je vznik nároku na
náhradu škody spojený.
4.9.12.2 Náležitosti zmluvnej pokuty
Podstatné náležitosti o zmluvnej pokute sú:
a) písomná forma ( a to aj vtedy, ak bola dohodnutá oddelene od hlavnej zmluvy),
b) určenie povinnosti, pri porušení ktorej vzniká nárok na zmluvnú pokutu,
c) výška zmluvnej pokuty.
Náhodilé náležitosti (ujednania):
a) čas trvania zmluvnej pokuty,
b) jednorázovosť pokuty (pri podstatnom porušení zmluvnej povinnosti) alebo
stanovenie zmluvnej pokuty, ktorej výška je závislá na dobe, po ktorú dlžník porušuje
svoj záväzok (napr. každý deň, týždeň, alebo mesiac je zmluvný partner v omeškaní,
v dôsledku čoho sa zvyšuje).
Z uvedeného vyplýva, že zmluvná pokuta plní hlavne sankčnú funkciu. Pri porušení
povinnosti, vzniká veriteľovi nárok na zaplatenie dohodnutej čiastky (príp. penále stanovené
právnym predpisom). Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká právo veriteľa požadovať
splnenie povinnosti, na ktorú sa zmluvná pokuta vzťahuje. Pre vznik nároku na jej zaplatenie
nie je dôležité, z akého dôvodu povinnosť zo zmluvy nebola splnená.
Nárok na jej zaplatenie vzniká, aj keď z porušenej povinnosti nevznikla žiadna škoda alebo
len škoda menšia, než činí výška zmluvnej pokuty. K zamedzeniu zneužívania inštitútu
zmluvnej pokuty zákon výnimočne pripúšťa súdny zásah do nároku veriteľa a umožňuje, aby
súd znížil zmluvnú pokutu, ak jej výška je neprimeraná k spôsobenej škode (moderačná
povinnosť súdu). Neprimeranosť výšky zmluvnej pokuty sa posudzuje potom najmä
s prihliadnutím k hodnote a významu zabezpečovanej povinnosti, kedy súd môže zmluvnú
pokutu znížiť až na výšku zodpovedajúcu možnosti vzniku nejakej škody.
4.9.12.3 Zánik zmluvnej pokuty
Zánik zmluvnej pokuty spôsobuje:
a) neplatnosť zmluvy,
b) zánik hlavnej zmluvy (výpoveď, odstúpenie od hlavnej zmluvy).
Ak však zmluva zanikne až po porušení zmluvnej povinnosti, nedotýka sa zánik zmluvy už
vzniknutého nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty. Pri zániku záväzku oneskoreným
plnením, alebo odstránením vád plnenia, odstúpením od zmluvy a pri nemožnosti plnenia.
Nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty je možné odpustiť.

4.9.13 Judikatúra
Žaloba o zaplatenie zmluvnej pokuty
R 99/ 1994: Ak žalovaný písomne uzná majetkové sankcie, ktoré nie sú súčasťou práv zo
zodpovednosti za vady, pred uplynutím alebo po uplynutí šesťmesačnej premlčacej lehoty,
plynie nová desaťročná premlčacia lehota odo dňa doručenia uznania.
Uznanie záväzku
R 99/ 1994: Ak žalovaný písomne uzná majetkové sankcie, ktoré nie sú súčasťou práv zo
zodpovednosti za vady, pred uplynutím alebo po uplynutí šesťmesačnej premlčacej lehoty,
plynie nová desaťročná premlčacia lehota odo dňa doručenia uznania.
Žaloba o zaplatenie úrokov z omeškania
R 70/ 1995: Úroky z omeškania nie sú súčasťou pohľadávky, ale len jej príslušenstvom.
Oneskoreným zaplatením úrokov nevzniká právo na ďalšie úroky z omeškania (§ 369 ods. 1
Obchodného zákonníka).
R 19/ 1994: Sankcie za omeškanie so zaplatením pohľadávky (splátka na túto pohľadávku) je
akcesorickým záväzkom z porušenia základného záväzku vyplývajúceho zo zmluvy. Ak je
tento základný záväzok záväzkom z podnikateľskej činnosti účastníkov tohto vzťahu, je aj
akcesorický záväzok tej istej povahy. Vecná príslušnosť súdu na prejednanie sporov z týchto
akcesorických záväzkov sa riadi ustanovením § 9 ods. 3 písm. a) OSP.
Záver
Po preštudovaní tejto kapitoly získate znalosti týkajúce sa problematiky podnikania,
znalosti týkajúce sa vysvetlenia základných pojmov pokiaľ ide o formy podnikania a druhy
podnikateľských subjektov. Obsah uvedenej kapitoly vychádza z dvoch právnych predpisov a
to z tzv. veľkej novely živnostenského zákona, ktorá vstúpila do právneho poriadku
Slovenskej republiky s účinnosťou od 1.9.2001 a bola publikovaná v Zbierke zákonov pod č.
279/2001 Z. z., ktorou došlo k novelizácii zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a zo zákona č.500/2001 Z. z., ktorým
došlo k rozsiahlym zmenám aj vo verejnoprávnej časti Obchodného zákonníka vzťahujúcej sa
na zmeny podmienok a povinností podnikateľských subjektov v dvoch časových intervaloch,
jednak k 1. decembru 2001 a predovšetkým k 1. januáru 2002, vrátane zákonov č. 426/2002
Z. z., č. 510/2002 Z. z. a č. 526/2002 Z. z..
Účelom prijatých noviel k predmetným zákonom bolo priblížiť základné inštitúty
upravených týmito zákonmi obdobným právnym úpravám v krajinách Európskej únie.
Úlohy a kontrolné otázky
PRVÁ ČASŤ
1. Čo sú právnické osoby ?
2. Aké právnické osoby poznáte ?
3. Čo rozumiete pod pojmom podnikanie ?
4. Čo je štatutárny orgán ? Vymedzte rozsah jeho zodpovednosti.

5. Kto zodpovedá za záväzky združenia ? Môže mať združenie ručiteľa ?
6. Akou formou možno uzavrieť zmluvu o združení a o tichom spoločenstve ?
7. Uveďte spôsoby založenia akciovej spoločnosti ? Čo je potrebné splniť, aby vznikla ?
8. Uveďte formy individuálneho podnikania ?
9. Uveďte výhody a nevýhody individuálnej formy podnikania ?
10. Charakterizujte komplementára a komanditistu v komanditnej spoločnosti.
11. Uveďte druhy živností.
12. Definujte pojem živnosť a stručne charakterizujte jej hlavné atribúty.
13. Čo je obchodné meno fyzickej osoby a čo je obchodné meno právnickej osoby ?
14. Vymenujte orgány akciovej spoločnosti.
15. Vypracujte návrh na zápis obchodnej spoločnosti – akciovej spoločnosti – do obchodného
registra a uveďte, aké prílohy musí obsahovať.
16. Vypracujte spoločenskú zmluvu o založení spoločnosti s ručením obmedzeným.
Spoločnosť bude mať dvoch spoločníkov. Podiely oboch spoločníkov budú rovnaké vo výške
podľa Vašej úvahy.
17. Porovnajte osobné a kapitálové spoločnosti.
18. Uveďte, kto je podnikateľom podľa Obchodného zákonníka.
19. Uveďte, čo je sídlom právnickej osoby a miestom podnikania fyzickej osoby.
20. Uveďte, aké podmienky treba spĺňať pri prevádzkovaní živností.
DRUHÁ ČASŤ
21. Ako definujeme záväzkové vzťahy?
22. Čo je absolútny a relatívny obchod?
23. Ako vzniká zmluva?
24. Kedy je možné vyhlásiť verejný návrh?
25. Kedy je možné uzavrieť inominátnu zmluvu?
26. Aké sú podstatné náležitosti zmluvy o budúcej zmluve?
27. Čo sú spoločné práva a záväzky?
28. Aké spôsoby zmeny záväzku poznáme?
29. Kam zaraďujeme poukážku a aké úkony musí obsahovať?
30. Kedy dochádza k zániku záväzkových vzťahov?
31. Ako delíme spôsoby zániku záväzkových vzťahov?
32. Stručne popíšte zánik záväzku splnením a aké podmienky musia byť v tomto prípade
splnené?
33. Aké druhy zabezpečovacích prostriedkov poznáme?
34. Charakterizujte záložné právo a aké má funkcie?
35. Čo môže byť predmetom záložného práva?

36. Definujte čo je ručenie?
37. Čo je akcesorita ručenia?
38. Aké druhy bankových záruk poznáme a ako znie je ich definovanie?
39. Kedy dochádza k zániku bankovej záruky?
40. Čo je zmluvná pokuta a aké má právne dôsledky?
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5. KAPITOLA - TRESTNÉ PRÁVO
Úvod
Revolučné zmeny vyvolali nebývalú legislatívnu aktivitu, ktoré odzrkadľovali
kvalitatívnu zmenu v spoločnosti. V trestnom práve, ktoré chráni najdôležitejšie spoločenské
záujmy v novom poňatí, tieto zmeny prišli medzi prvými. Bolo to akosi samozrejme
očakávané, pretože trestné právo totalitného režimu zasahovalo do najcitlivejších oblastí
zásahmi do občianskych práv, osobnej slobody, životov, zdravia a majetku občanov. V
komplexe ostatných právnych predpisov sa trestné právo prispôsobilo ochrane záujmov tak
štátoprávneho usporiadania, ako aj ochrane základných hodnôt jednotlivcov.
Cieľ
Získanie základných poznatkov z oblasti Trestného zákona a tým prispenie
k dodržiavaniu zákona v každodennom živote, teda aj v pracovnom, funkčnom, či inom
pôsobení občanov, je základným cieľom učebného textu.
Návod na štúdium
Precízne štúdium tohoto učebného textu a správne pochopenie pojmov Trestného
zákona, si vyžiada minimálne 3 hodiny.

Vlastný text
5.1 Základy trestnej zodpovednosti a trestnej ochrany ekonomiky
Spoločnosť organizovaná v štáte chráni svoj nerušený rozvoj proti všetkým javom a útokom,
ktoré smerujú priamo alebo nepriamo proti spoločenskému vývoju, proti základným
hodnotám demokratickej spoločnosti. Podľa závažnosti chránených záujmov volí štát
prostriedky ich ochrany. Trestná ochrana dôležitých záujmov spoločnosti je zabezpečovaná
právnymi normami v oblasti správneho práva ( zákon o priestupkoch, predpismi o devízovom
hospodárstve, colníctve, o zbraniach a strelive a ich využívaní, o výbušninách apod.) teda
normami mimotrestnej povahy ale aj normami trestného práva.
Trestné právo tak zabezpečuje túto ochranu v normách trestného práva hmotného, ako aj
v normách trestného práva procesného. Za porušenie najdôležitejších chránených záujmov sa
ukladajú tresty ako prostriedky represie, prípadne prevýchovy.
Prameňom trestného práva je:
-

Trestný zákon (zákon č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov),

-

Trestný poriadok ( zákon o trestnom konaní č.141/1961 Zb. v znení neskorších
predpisov),

-

Zákony, obsahujúce ustanovenia trestného práva,

-

Rozhodnutia prezidenta SR alebo vlády SR o amnestii.

5.2 Trestný zákon, jeho účel a pôsobnosť
Účelom trestného zákona (ďalej len „zákona“) je chrániť spoločnosť a ústavné zriadenie,
územnú celistvosť, obranyschopnosť a samostatnosť, teda základy existencie Slovenskej
republiky, ako aj práva fyzických a právnických osôb. Vymedzenie účelu zákona je
vyjadrením jeho poslania vo vzťahu k spoločenským vzťahom, ktoré chráni.
Trestný zákon sa člení na všeobecnú a osobitnú časť.
Vo všeobecnej časti sú vymedzené všeobecné základy trestnej zodpovednosti a pôsobnosť
zákona, sú v nej ustanovené druhy trestov a ochranných opatrení a prípady zániku trestnosti
a trestu, obsahuje tiež osobitné ustanovenia o trestnom postihu mladistvých.
V osobitnej časti zákona sa v jednotlivých hlavách taxatívne uvádzajú trestné činy podľa
druhu chránených záujmov. Sú to trestné činy:
-

proti republike,

-

hospodárske,

-

proti poriadku vo verejných veciach,

-

hrubo narúšajúce občianske spolužitie,

-

proti rodine a mládeži,

-

proti životu a zdraviu,

-

proti slobode a ľudskej dôstojnosti,

-

proti majetku,

-

proti ľudskosti,

-

proti brannosti a proti civilnej službe,

-

vojenské.

Trestné právo represívnym pôsobením na konkrétneho páchateľa
trestného činu
a preventívnym pôsobením na možného páchateľa, plní tzv. individuálnu prevenciu. Na
neurčitý okruh subjektov (možných páchateľov) trestnej činnosti pôsobí prostredníctvom tzv.
generálnej prevencie (t. j. pôsobí výchovne na ostatných členov spoločnosti). Na dosiahnutie
svojho účelu trestné právo používa tieto prostriedky:
-

hrozbu trestom,

-

ukladanie trestu,

-

výkon trestu,

-

ochranné opatrenia (ochranné liečenie, ochranná výchova a zhabanie veci).

Trest spolu s ochrannými opatreniami, je jedným z prostriedkov štátneho donútenia, ktoré
používa štát pri plnení svojich funkcií, je nástrojom na ochranu spoločnosti a občanov pred
trestnými činmi. Môže byť uložený len fyzickej osobe, ktorá trestný čin spáchala,
zodpovednosť inej osoby prichádza do úvahy len vtedy, ak má jej konanie všetky známky
trestného činu alebo účasti na ňom, vrátane zavinenia. Slovenské právo však nepripúšťa
kolektívnu trestnú zodpovednosť za činy inej osoby, ani trestnú zodpovednosť právnických
osôb. Trestný zákon vychádza zo zásady individuálnej trestnej zodpovednosti fyzickej
osoby. Fyzická osoba musí spĺňať podmienky trestnej zodpovednosti z hľadiska veku
a príčetnosti v čase spáchania trestného činu. Trestný zákon vylučuje trestnú zodpovednosť
osoby, ktorá v čase spáchania činu nedovŕšila pätnásty rok svojho veku (páchateľ dovŕši tento
vek dňom, ktorý nasleduje po dni pätnástich narodenín). Osobu, ktorá už dovŕšila pätnásty rok
svojho veku a neprekročila osemnásty rok svojho veku, trestný zákon považuje za mladistvú.
Skoršie nadobudnutie plnoletosti pred dovŕšením osemnásteho roku veku upravenej podľa
Občianskeho zákonníka je z hľadiska trestnej zodpovednosti mladistvého páchateľa bez
významu. Za páchateľa sa však považuje aj tzv. nepriamy páchateľ, ktorý úmyselne použije k
spáchaniu trestného činu inú osobu (napr. dieťa), ktorá nekonala v zmysle práva. Takýto
páchateľ je trestne zodpovedný, ako keby trestný čin spáchal sám. Za právnickú osobu trestne
zodpovedá fyzická osoba, ktorá za ňu konala v jej mene a dopustila sa trestného činu (napr.
konateľ v spoločnosti s ručením obmedzeným a pod.) Trest vyjadruje zároveň negatívne
hodnotenie páchateľa a jeho činu.
Pôsobnosť zákona
Pôsobnosť zákona je vymedzená časovo, miestne a osobne.
Ako sme už v Základoch práva uviedli, v trestnom práve sa zásadne nepripúšťa jeho spätná
pôsobnosť (retroaktivita). Retroaktivita je možná len vtedy, ak je to pre páchateľa
priaznivejšie.
Trest sa vždy musí vykonať podľa platných predpisov, o ochranných opatreniach sa rozhoduje
podľa zákona platného v čase rozhodovania.
Miestna pôsobnosť zákona sa spravuje týmito zásadami:

a) zásadou teritoriality – posudzuje sa trestnosť každého konania spáchaného fyzickou
osobou na území Slovenskej republiky,
b) zásadou personality – posudzuje sa aj trestnosť konania, ktoré mimo územia
Slovenskej republiky spáchal občan Slovenskej republiky alebo obyvateľ republiky
bez štátnej príslušnosti, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, alebo
cudzí štátny príslušník, ktorý má na našom území trvalý pobyt,
c) zásadou ochrany – v záujme ochrany nášho štátu sa posudzuje trestnosť v zákone
výslovne uvedených činov aj vtedy, ak boli spáchané mimo územia Slovenskej
republiky na škodu jej záujmov, a to cudzincom alebo osobou bez štátnej príslušnosti.
d) zásadou univerzality – stíhajú sa aj trestné činy spáchané v cudzine, a to aj vtedy, ak
sa priamo nedotýkajú záujmov nášho štátu a spáchal ich cudzí štátny príslušník, alebo
osoba bez štátnej príslušnosti, ak ich stíhanie vyplýva z uzavretých medzinárodných
zmlúv (napr. v rámci Interpolu). Podmienkou takéhoto stíhania páchateľa zadržaného
na území Slovenskej republiky je, že čin spáchaný mimo územia Slovenskej republiky
je trestný aj podľa predpisov platných na území, kde spáchal trestný čin. Vydanie
(axtradícia) páchateľa trestného činu inému štátu na trestné stíhanie alebo na výkon
trestu prichádza do úvahy len u cudzinca alebo u osoby bez štátnej príslušnosti. Čin,
pre ktorý sa páchateľ vydá, musí byť trestným činom podľa práva oboch krajín
a páchateľa možno stíhať a potrestať len za skutok, pre ktorý bol vydaný.
5.3 Základy trestnej zodpovednosti
Základom trestnej zodpovednosti je spáchanie trestného činu, teda protiprávne konanie.
Pojmovým znakom takéhoto konania je:
-

nebezpečnosť činu pre spoločnosť – je materiálnou podmienkou začatia trestného
konania. Je určená tým, že ohrozuje záujmy uvedené v Trestnom zákone (spoločnosť,
ústavné zriadenie, práva a oprávnené záujmy fyzických a právnických osôb). Stupeň
nebezpečnosti pre spoločnosť určuje najmä význam chráneného záujmu, ktorý bol
trestným činom dotknutý, spôsob vykonania činu a jeho následky, okolnosti, za
ktorých bol trestný čin spáchaný, osoba páchateľa, miera jeho zavinenia a jeho
pohnútka. Zákon vymedzuje, že činy, ktorých nebezpečnosť pre spoločnosť je
nepatrná, nie sú trestným činom a to, ak určité protispoločenské konanie je v danej
etape spoločenského vývoja bezvýznamné.

-

naplnenie skutkovej podstaty trestného činu uvedeného v niektorej zo skutkových
podstát – je formálnou stránkou trestného konania. Predpoklady (formálne znaky)
trestných činov sú obsiahnuté v jednotlivých skutkových podstatách trestných činov,
uvedených v osobitnej časti zákona.

Každú skutkovú podstatu charakterizujú tieto znaky:
-

objekt – sú spoločenské vzťahy (záujmy), ktoré sú zákonom chránené a sú v súlade so
záujmami celej spoločnosti,

-

objektívna stránka veci – túto charakterizuje najmä vlastné konanie (prejav ľudskej
vôle) a tiež spôsob konania, následok trestného činu, príčiny, vzťah medzi konaním
a následkami. Konaním podľa trestného práva rozumieme aktívne konanie zamerané
na dosiahnutie určitého cieľa, ako aj opomenutie (zdržanie sa činnosti, ktorú bol
páchateľ podľa okolností a svojich pomerov povinný vykonávať,

-

subjekt – páchateľ - môže byť len fyzická osoba, ktorá bola v čase spáchania
trestného činu príčetná a dosiahla 15 rokov veku. Nepríčetným páchateľom, ktorého
nemožno trestne stíhať, je taký páchateľ, ktorý pre duševnú poruchu v čase spáchania
trestného činu túto schopnosť nemal, lebo mu chýbala rozoznávacia (nechápal zmysel
svojho konania) alebo ovládacia schopnosť. Ak sa však páchateľ privedie do stavu
nepríčetnosti sám z nedbanlivosti (požitím alkoholu alebo omamného prostriedku), je
trestne zodpovedný.

-

subjektívna stránka veci zahŕňa vnútorné znaky trestného činu, ktoré sa týkajú
psychiky človeka. Pri posudzovaní subjektívneho vzťahu páchateľa ku konaniu sa
skúma najmä zavinenie a jeho stupeň, pohnútka a motivácia (dôvody a cieľ).

Trestnými činmi sú iba činy, ktoré sú postihnuteľné súdmi, a nie inými orgánmi. Trestným
činom môžu byť len zavinené konania. Zavinenie je teda hlavnou a obligatórnou kategóriou
subjektívnej stránky trestného činu a vyjadruje vnútorný, psychický vzťah páchateľa k
svojmu konaniu a jeho následku. Zákonom požadovaná forma zavinenia musí obsahovať aj
príčinný vzťah medzi konaním a následkom konania páchateľa i všetky ostatné zákonné
znaky trestného činu. Zavinenie má dve formy – úmyselnú a nedbanlivostnú. (tieto sme
definovali aj v III. kapitole Všeobecnej časti Správneho práva). Na trestnosť určitého konania
je potrebné úmyselné zavinenie, ak Trestný zákon výslovne neustanovuje, že stačí aj
zavinenie z nedbanlivosti.
Nedbanlivostné zavinenie je v porovnaní s úmyselným zavinením nižšou formou zavinenia a
môže mať podobu vedomej nedbanlivosti a nevedomej nedbanlivosti.
Vedomá nedbanlivosť má s úmyselnou formou zavinenia spoločnú intelektuálnu, racionálnu,
tzv. rozumovú psychickú zložku zavinenia. Líši sa však od úmyselného zavinenia úplnou
absenciou vôľovej zložky. Páchateľ síce vie, že konaním, ktoré je podľa tohto zákona
trestným činom, môže porušiť alebo ohroziť chránený záujem, ale bez primeraných dôvodov
sa spolieha, že také porušenie alebo ohrozenie nespôsobí. To znamená, že o možnosti jeho
vzniku vie, no bez primeraných dôvodov možnosť porušenia alebo ohrozenia chráneného
záujmu vylučuje, nie je s ňou uzrozumený (a preto ani nemožno usudzovať, že by s
porušením alebo ohrozením chráneného záujmu pre takýto prípad súhlasil).
Nevedomá nedbanlivosť - sa od vedomej nedbanlivosti líši tým, že u nej chýba aj
intelektuálna, racionálna, tzv. rozumová psychická zložka zavinenia. Páchateľ vôbec nevie, že
môže v značnej miere ohroziť vážnosť iného u spoluobčanov. Nepostačuje, aby páchateľ mal
v tomto smere len eventuálny úmysel.
Motív (dôvod činu páchateľa) a cieľ (ním sledovaný zámer) sú fakultatívnymi znakmi
subjektívnej stránky. Musia byť naplnené, len ak zákonné znaky toho ktorého trestného činu
prítomnosť určitého motívu alebo cieľa zo strany páchateľa výslovne vyžadujú.
Úmyselné zavinenie je vyššou formou zavinenia v porovnaní s nedbanlivostným zavinením
a môže mať podobu priameho alebo nepriameho úmyslu. Priamy úmysel vyjadruje vyššiu
mieru úmyselného zavinenia. Nepriamy úmysel je nižšou mierou úmyselného zavinenia
preto, lebo má menej vystupňovanú tzv. vôľovú zložku. Priamy aj nepriamy úmysel obsahuje
obe zložky, aj tzv. intelektuálnu, racionálnu, resp. rozumovú aj vôľovú. I páchateľ, ktorý
spáchal trestný čin v nepriamom úmysle, so vznikom následku, pre prípad, že ho spôsobí,
počíta s možnosťou (resp. nutnosťou) jeho vzniku, táto mu je dobre známa, s jeho vznikom
súhlasí, a teda ho nepriamo chce rovnako ako páchateľ, ktorý spáchal trestný čin v priamom
úmysle a u ktorého bolo vyvolanie následku (ohrozenie alebo porušenie chráneného záujmu)
hlavným cieľom, vedel, že ho spôsobí, jeho vznik sledoval, želal si ho, teda ho chcel
spôsobiť.

Omyl - je nezhoda páchateľovej predstavy alebo jeho zmyslového vnímania s objektívnou
skutočnosťou. Môže byť skutkový alebo právny, negatívny alebo pozitívny.
Skutkový omyl sa týka skutkových okolností, preto spravidla vylučuje trestnú zodpovednosť
páchateľa za úmyselné trestné činy, kde je prítomnosť racionálnej, rozumovej
psychickej zložky nevyhnutnou podmienkou.
Právny omyl je omyl ohľadom neexistencie, resp. existencie určitých právnych noriem.
5.4 Formy trestnej činnosti

Trestné je iba dokonané konanie. Pri úmyselných trestných činoch a keď majú aj úmyselnú
formu zavinenia, sú trestné aj jednotlivé štádiá takého konania – príprava a pokus. Príprava,
pokus a dokonaný trestný čin predstavujú vývojové štádiá trestného činu. Príprava je prvým
relevantným štádiom trestnej činnosti. V Trestnom zákone príprava nie je trestná všeobecne,
ale iba vo vzťahu k obzvlášť závažným trestným činom.
Príprava na trestný čin je definovaná jednak ako úmyselné vytváranie podmienok na
spáchanie trestného činu, jednak Trestný zákon demonštratívne vypočítava jednotlivé typické
spôsoby vykonania prípravy:
-

organizovanie obzvlášť závažného trestného činu, návod a pomoc k nemu,

-

zadovažovanie prostriedkov alebo nástrojov na spáchanie trestného činu, (spočíva
napr. v požičaní, prípadne zakúpení nevyhnutných prostriedkov alebo nástrojov),

-

prispôsobením prostriedkov alebo nástrojov (sa rozumie taká ich úprava, ktorá
umožňuje alebo uľahčuje ich použitie na spáchanie obzvlášť závažného trestného činu
(napr. úprava tzv. planžiet používaných pri krádeží do bytov),

-

spolčenie predstavuje dohodu dvoch alebo viacerých osôb o budúcom spáchaní
určitého, aj keď nie celkom detailne dohodnutého obzvlášť závažného trestného činu,

-

zhluknutie ( je náhodile vzniknutá štruktúra, pozostávajúca najmenej z troch osôb,
zameraná na spáchanie určitého individuálne určeného, obzvlášť závažného trestného
činu, ktorý má byť spáchaný okamžite).

Trestnosť prípravy na trestný čin zaniká, ak páchateľ dobrovoľne:
a) upustil od ďalšieho konania smerujúceho k spáchaniu trestného činu a odstránil
nebezpečenstvo, ktoré vzniklo záujmu chránenému týmto zákonom z podniknutej
prípravy, alebo
b) urobil o príprave na trestný čin oznámenie v čase, keď nebezpečenstvo, ktoré vzniklo
záujmu chránenému týmto zákonom z podniknutej prípravy, mohlo byť ešte
odstránené. Oznámenie treba urobiť prokurátorovi, vyšetrovateľovi alebo policajnému
orgánu.
Pokus je všeobecnou formou trestnej činnosti a je v zásade možný len pri úmyselných
trestných činoch a je trestný podľa trestnej sadzby ustanovenej na dokonaný trestný čin. Aj
pokus je spoločensky nebezpečným konaním, ktoré bezprostredne smeruje k dokonaniu
trestného činu. Páchateľ je za pokus trestne zodpovedný, aj keď nenaplnil všetky znaky
skutkovej podstaty trestného činu. Pokus sa od prípravy líši tým, že páchateľ už začína
bezprostredne konať, napĺňa znaky skutkovej podstaty konkrétneho trestného činu, avšak bez

toho, aby nastal v ňom predpokladaný následok (napr. páchateľ vystrelí zo zbrane na
poškodeného v úmysle ho zavraždiť, ale ho výstrelom neusmrtí).
Dobrovoľné upustenie od pokusu nevylučuje zodpovednosť páchateľa za dokonaný trestný
čin, znaky ktorého už svojím konaním, ktoré je tiež pokusom, naplnil (napr. páchateľ upustil
od dokonania trestného činu vraždy, ale už spôsobil poškodenému ťažkú ujmu na zdraví,
preto bude trestne zodpovedný za trestný čin ublíženia na zdraví).
Trestný čin spácha ako spolupáchateľ ten, kto spácha trestný čin spoločným konaním s inou
osobou. Spoločné konanie je možné vtedy, ak:
- každý zo spolupáchateľov uskutočnil celé konanie, ktoré je znakom skutkovej podstaty
trestného činu,
- každý zo spolupáchateľov svojím konaním uskutočnil niektorý zo znakov skutkovej
podstaty trestného činu,
- každý zo spolupáchateľov vykonáva určitú činnosť, ktorá posudzovaná až v celku vytvára
konanie, ktoré je znakom skutkovej podstaty trestného činu.
U spolupáchateľov platí zásada, že konanie každého z nich sa posudzuje, ako keby trestný čin
spáchal každý z nich sám (zásada individuálnej trestnej zodpovednosti). V dôsledku tejto
skutočnosti každý zo spolupáchateľov rovnako zodpovedá za spôsobený následok, bez ohľadu
na to akou mierou a v akom rozsahu prispel k jeho vzniku.
5.5 Okolnosti vylučujúce trestnú zodpovednosť
5.5.1

Nutná obrana

Nutná obrana patrí medzi okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu a jeho nebezpečnosť
pre spoločnosť. To znamená, že konanie v nutnej obrane, ktoré sa podobá trestnému činu nie
je trestným činom od samého začiatku. Je to čin dovolený, pretože napomáha dosiahnutiu
účelu Trestného zákona, t.j. ochrane záujmov ním chránených.
Podstatou nutnej obrany je odvracanie útoku na záujem chránený zákonom, a to činom
namiereným proti útočníkovi. Ide o stret záujmov, kde na jednej strane je záujem, ktorý bol
napadnutý útokom (napr. zdravie obrancu), a na strane druhej záujem útočníka (napr. jeho
zdravie alebo život). Tento stret obrany a útoku sa rieši na úkor toho, kto útočí. Ide o
uplatnenie práva proti bezpráviu, kde svojpomoc vlastne nahradzuje zásah verejných orgánov.
Medzi podmienky nutnej obrany patrí:
a) odvracanie útoku,
Realizuje sa spravidla konaním, ktoré môže byť i omisívne (napr. obranca neodvolá psa, ktorý
ho chráni). K takémuto konaniu je oprávnený ktokoľvek, teda nielen ten, kto bol sám útokom
bezprostredne ohrozený. Útok musí byť činom protiprávnym. Ide vždy o konanie človeka (nie
zvieraťa, iba ak by bolo poštvané človekom), konanie úmyselné a len vo výnimočných
prípadoch i z nedbanlivosti. Môže však ísť aj o útok, ktorý nie je trestným činom. Nutná
obrana je prípustná i proti útoku nepríčetnej osoby, dieťaťa a osoby, ktorá koná v skutkovom
omyle. Proti nutnej obrane nie je prípustná nutná obrana.
b) útok je namierený na záujem chránený Trestným zákonom,

Pôjde o chránené záujmy, ako je najmä život a zdravie človeka, majetok, osobná a domová
sloboda, a to i vtedy, ak sa dotýkajú inej osoby než obrancu.
c) útok priamo hrozí alebo trvá,
Priamo hrozí vtedy, ak má nastať okamžite, bezprostredne, v najbližšom okamihu. Obranca
pritom nemusí čakať na prvý úder útočníka. Podstatné je, aby iniciatíva vychádzala od
útočníka. Preto nie je dovolený vyprovokovaný útok, ktorý môže zakladať znaky trestného
činu. Útok trvá dovtedy, pokiaľ neskončilo nebezpečenstvo pre chránený záujem. Preto je
odôvodnená nutná obrana proti páchateľovi, ktorý po zmocnení sa cudzej veci ju odnáša z
miesta činu. Ukončenie útoku musí byť teda definitívne.
d) obrana nesmie byť celkom zjavne neprimeraná útoku,
Pojem celkom zjavne je potrebné posudzovať podľa toho, ako sa podmienky javili obrancovi,
pretože celkom zjavné je to, čo je jasné, očividné a nepochybné. Aby boli preto zachované
podmienky nutnej obrany, nesmie nastať vzájomný výrazne hrubý nepomer medzi obranou a
útokom. Táto podmienka musí byť posudzovaná podľa konkrétnych okolností a so zreteľom
na to, že obranca často nemôže vopred adekvátne zhodnotiť povahu útoku a zvoliť vhodné
prostriedky obrany. Pri hodnotení vzťahu obrany a útoku treba prihliadať k subjektívnemu
stavu osoby, ktorá útok odvracia, ako sa jej javila situácia v dobe činu. Prihliada sa nielen na
pomer intenzity obrany a útoku a pomer škôd, ale aj na momentálny psychický stav obrancu,
jeho strach, moment prekvapenia, čas rozhodovania, prevahu útočníkov. Nie je rozhodujúce,
aký prostriedok obranca použil, ale to, ako ho použil k odvráteniu útoku. Nemožno po
obrancovi žiadať, aby dal prednosť slabšiemu, ale neistému prostriedku.
O nutnú obranu pôjde napr. v prípade ublíženia na zdraví zlodejovi, spôsobenie smrti
útočníkovi z útoku, z ktorého hrozila tiež smrť, alebo ťažká ujma na zdraví alebo v prípade,
ak žena usmrtí muža, ktorý sa ju pokúšal znásilniť. Naopak, ako príklad celkom zjavnej
neprimeranosti obrany útoku možno uviesť zastrelenie zlodeja pri krádeži.
e) obrana musí smerovať voči útočníkovi,
V prípade, že sa jedná o viacerých útočníkov, môže obrana smerovať proti ktorémukoľvek z
nich. Ak by mali byť postihnuté aj iné osoby, bolo by treba voči nim zachovať podmienky
krajnej núdze.
O vybočenie z medzí nutnej obrany (exces) pôjde vtedy, ak neboli splnené všetky zákonné
podmienky. Exces sa môže týkať miery obranného zákroku alebo doby zákroku. Posúdi sa
ako čin nedbanlivostný alebo úmyselný podľa toho trestného činu, ktorého znaky boli
naplnené, za použitia poľahčujúcej okolnosti. Osobitne treba posúdiť tzv. putatívnu obranu obranu proti domnelému útoku. V takomto prípade pôjde o skutkový omyl a páchateľ sa
postihne za nedbanlivostný trestný čin. Niektoré osoby sú povinné konať v nutnej obrane, a to
na základe osobitných predpisov (napr. použitie zbrane v nutnej obrane mestským
policajtom).
5.5.2

Krajná núdza

Podstatou krajnej núdze je odvracanie nebezpečenstva, ktoré bezprostredne hrozí záujmu
chránenému Trestným zákonom, čím sa zároveň obetuje iný takýto záujem. Ide o riešenie
stretu záujmov spoločnosti na ochrane rôznych spoločenských vzťahov, kedy k záchrane
jedného treba narušiť záujem iný (napr. odvoz ťažko zraneného do nemocnice podnapitým
vodičom motorového vozidla). Podmienky krajnej núdze sú vymedzené prísnejšie, než u
nutnej obrany, pretože následky konania v krajnej núdzi postihujú väčšinou záujmy osôb,

ktoré nebezpečenstvo na rozdiel od nutnej obrany nezavinili. Medzi podmienky krajnej
núdze patrí:
a) odvracanie nebezpečenstva,
K tomu je oprávnený zásadne každý, teda nielen ten, ktorého záujmy sú ohrozené. Môže to
byť i ten, ktorý stav krajnej núdze sám vyvolal. Konanie môže byť namierené proti
komukoľvek, avšak proti tomu, kto sám koná v krajnej núdzi, nie je krajná núdza ani nutná
obrana prípustná.
Nebezpečenstvo je stav hroziaci poruchou. Môže byť vyvolané prírodnými silami (požiar,
povodeň), človekom (vodičom pri dopravnej nehode) alebo i zvieraťom (besný pes, splašený
kôň). Môže spočívať i v útoku človeka, ak sa útok odvracia tak, že následok je spôsobený
inému než útočníkovi (napr. odovzdanie cudzích peňazí lupičovi pre záchranu vlastného
života).
b) nebezpečenstvo hrozí záujmom chráneným Trestným zákonom,
Sú to nielen záujmy individuálne, ale i kolektívne (ohrozenie majetku podniku). Môžu byť
ohrozené záujmy vlastné alebo cudzie.
c) nebezpečenstvo hrozí priamo,
Priamo hroziace nebezpečenstvo je nebezpečenstvo bezprostredné, kedy vývoj situácie rýchlo
speje k poruche alebo je tento vývoj síce prerušený, ale hrozí, že porucha môže v dôsledku
náhody bezprostredne vzniknúť (napr. rýchlo sa šíriaci požiar).
d) nebezpečenstvo nemožno za daných okolností odvrátiť ináč,
Ide o podmienku subsidiarity vyjadrujúcu požiadavku vyčerpať najskôr iné možnosti na
zamedzenie hroziaceho nebezpečenstva (napr. privolanie sanitky, požiarnikov). Vyplýva to z
toho, že odvracanie nebezpečenstva sa často dotýka i záujmu osôb, ktoré ho nevyvolali, a
preto je potrebné konať tak, aby to nebolo na ich úkor.
e) spôsobený následok nesmie byť zrejme rovnako závažný alebo ešte závažnejší ako
ten, ktorý hrozil,
Ide o podmienku proporcionality vyjadrujúcu požiadavku, aby hroziaci následok a následok
spôsobený v krajnej núdzi bol v určitom vzájomnom pomere. Nemožno totiž pripustiť
záchranu jedného záujmu za cenu obetovania záujmu rovnocenného. Preto sa vyžaduje, aby
spôsobený následok bol zásadne menší ako ten, ktorý hrozil. Hodnotenie tejto podmienky
musí vychádzať zo situácie, ako sa javila konajúcemu v čase činu, ako aj z jeho psychického
stavu.
f) ten, komu hrozí nebezpečenstvo, nie je povinný ho znášať,
Táto podmienka znamená, že ten, kto je podľa svojho zamestnania, povolania povinný znášať
nebezpečenstvo, nemôže sa dovolávať krajnej núdze (policajt, vojak, požiarnik, lekár).
O vybočenie z medzí krajnej núdze (exces) pôjde vtedy, ak neboli dodržané všetky zákonné
podmienky (napr. podmienka subsidiarity alebo proporcionality).
5.5.3

Oprávnené použitie zbrane

Oprávnené použitie zbrane znamená zaobchádzanie so zbraňou spôsobom, na ktorý je určená
(napr. strelná zbraň k streľbe). Zbraňou sa rozumie zbraň v technickom zmysle - za strelnú
zbraň možno považovať napr. pištoľ či revolver, za bodnú napr. útočný bodák, zbraň
hromadnej účinnosti je napr. guľomet, granát, špeciálnou zbraňou je napr. strelná zbraň s

tlmičom zvuku alebo so zariadením na osvetľovanie cieľa. Podmienky použitia zbrane
upravujú osobitné zákony.

5.5.4 Výkon práv a povinností
Výkon práv a povinností - základnou podmienkou je, aby spôsob výkonu práv a povinností
neodporoval zákonu (napr. neprimerane hrubé konanie opatrovníka voči dieťaťu).
K výkonu práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zákona, patrí napr. výkon rodičovských
práv, právo ktoréhokoľvek občana obmedziť osobnú slobodu osoby pristihnutej pri trestnom
čine alebo bezprostredne po ňom, plnenie zákonnej povinnosti vyšetrovateľa v súvislosti so
zadržaním osoby podozrivej zo spáchania trestného činu.
Pre celý rad subjektov vyplýva okruh práv a povinností z rozhodnutí štátnych orgánov
alebo na základe plnenia pracovných či iných úloh pri výkone povolania, zamestnania
alebo na základe dohody. Patria sem napr. na základe rozhodnutia súdu vykonávanie práv
a povinností opatrovníkom voči dieťaťu, ďalej osobou, ktorej bolo zverené dieťa do výchovy,
tiež lekárske zákroky vykonané lege artis, dovolené riziko pri experimentoch v oblasti vedy,
techniky a výskumu, výkon športovej činnosti, oprávnená kritika apod.
5.5.5

Súhlas poškodeného

Súhlas poškodeného musí dať osoba k tomu oprávnená a možné to je v tých prípadoch, keď
ide o záujem, s ktorým môže poškodený disponovať bez toho, aby zasiahol iný spoločenský
záujem. Pôjde najmä o záujmy v oblasti majetku jednotlivca, jeho slobody a ľudskej
dôstojnosti (napr. nejde o trestný čin obmedzovania osobnej slobody, ak bol k jej obmedzeniu
daný súhlas, krádež nemožno spáchať so súhlasom vlastníka veci, dobrovoľný súhlas ženy so
súložou vylučuje postih za znásilnenie apod.).
Súhlas nie je možný vo vzťahu k životu alebo zdraviu poškodeného. Právo na život a
ochranu zdravia patrí k základným ľudským právam a slobodám. Preto akýkoľvek súhlas
smerujúci k pozbaveniu života alebo porušeniu zdravia nemôže vylúčiť trestnú zodpovednosť
páchateľa. Nepôjde o súhlas poškodeného ani vtedy, ak by v súvislosti s ním bol spáchaný iný
trestný čin (napr. prerušenie tehotenstva, aj keď so súhlasom tehotnej ženy je nedovolený a
zakladá trestnú zodpovednosť páchateľa rovnako ako súhlas osoby mladšej ako pätnásť rokov
s pohlavným stykom). Súhlas musí byť daný vopred, musí byť vážny a dobrovoľný. Musí
k nemu dôjsť pred činom. Dodatočný súhlas je vlastne odpustením a môže mať len procesný
význam. Súhlas musí byť daný výslovne (aj konkludentne). Nesmie byť založený na lsti,
nesmie byť vynútený. Súhlas možno odvolať. Aj keď túto podmienku Trestný zákon
výslovne neuvádza, možno ju vyvodiť z kontextu ustanovenia (napr. ak sa vlastník bytu
rozhodne odvolať súhlas daný osobe k prenocovaniu, táto je povinná to rešpektovať).
5.5.6 Plnenia úlohy agenta a nebezpečnosť konania
Plnenia úlohy agenta a nebezpečnosť jeho činu pre spoločnosť, aj keď spácha čin ináč trestný,
avšak ako agent ustanovený na plnenie úloh pri odhaľovaní trestných činov a pri zisťovaní ich
páchateľov (ak nejde o neprípustnú činnosť agenta), pokiaľ:

a) chránený záujem ohrozí alebo poruší len preto, že bol k tomu donútený zločineckou
skupinou, v ktorej pôsobí, alebo
b) spácha taký čin v dôvodnej obave o život alebo zdravie svoje alebo blízkej osoby.
5.6 Tresty a ochranné opatrenia

Ukladanie trestov je základným prostriedkom na dosiahnutie účelu Trestného zákona. Tresty
sú opatreniami štátneho donútenia a môžu ich ukladať iba súdy. Pri určovaní druhu trestu
a jeho výmery konajúci súd prihliadne predovšetkým na stupeň nebezpečnosti pre spoločnosť,
na pomery páchateľa a na možnosti jeho nápravy. Súd pri každom jednotlivom trestnom čine
rozhoduje o adekvátnom druhu trestu alebo v rámci určitej sadzby o výške trestu a spôsobe
jeho vykonania.
Súd prihliada na priťažujúce a poľahčujúce okolnosti prípadu, ktoré predstavujú jeden z
významných prostriedkov individualizácie trestu. Tieto okolnosti sú uvedené len
demonštratívne, takže súd má možnosť prihliadnuť aj na iné okolnosti, ktoré by mohli
zmierniť alebo sprísniť trest.
5.6.1 Poľahčujúce okolnosti
Pri výmere trestu sa ako na poľahčujúcu okolnosť, ktoré znižujú mieru zavinenia páchateľa,
a tým aj stupeň nebezpečnosti činu pre spoločnosť, prihliada na to, že páchateľ:
-

spáchal trestný čin v silnom rozrušení, (ide spravidla taký stav páchateľovho
duševného rozpoloženia, ktorý nepriaznivo ovplyvňuje intelektuálnu alebo vôľovú
zložku konania páchateľa),

-

spáchal trestný čin vo veku blízkom veku mladistvých,
spáchal trestný čin pod tlakom závislosti alebo podriadenosti, (závislosť môže
vyplývať najmä zo vzťahov rodinných, citových, chorej osoby k opatrovateľovi a pod.
Podriadenosť vyplýva najmä zo vzťahov pracovných, služobných a funkčných
vzťahov),

-

spáchal trestný čin pod vplyvom tiesnivých osobných alebo rodinných pomerov, ktoré
si sám nespôsobil (napr. vo vážnej chorobe páchateľa, rozvrate rodinného alebo
manželského života a pod.),

-

viedol pred spáchaním trestného činu riadny život,

-

pričinil sa o odstránenie škodlivých následkov trestného činu alebo dobrovoľne
nahradil spôsobenú škodu (postačuje, že svojím aktívnym zásahom na odstránenie
následkov účinne prispel. Naproti tomu možno priznať túto poľahčujúcu okolnosť
páchateľovi trestného činu, ktorým spôsobil majetkovú škodu len vtedy, ak škodu
nahradil úplne a ak tak urobil dobrovoľne) apod.

5.6.2

Priťažujúce okolnosti

Priťažujúce okolnosti majú vplyv na výmeru trestu len v rámci zákonom stanovenej
trestnej sadzby. Tieto okolnosti nemôžu samy o sebe odôvodniť použitie zvýšenej trestnej

sadzby. Použitie priťažujúcich okolností je možné len v prípade, ak boli páchateľom zavinené
a ak:
-

spáchal trestný čin z obzvlášť zavrhnutiahodnej pohnútky,

-

spáchal trestný čin surovým spôsobom, zákerne, so zvláštnou ľsťou alebo iným
obdobným spôsobom,

-

spáchal trestný čin využívajúc niečiu bezbrannosť, závislosť alebo podriadenosť,

-

spáchal trestný čin za živelnej pohromy alebo inej udalosti vážne ohrozujúcej život,
verejný poriadok alebo majetok,

-

spáchal trestný čin ako organizátor, ako člen organizovanej skupiny alebo člen
spolčenia,

-

zviedol na trestný čin iného, najmä mladistvého,

-

trestný čin páchal alebo v ňom pokračoval po dlhší čas,

-

spáchal viac trestných činov apod.

Ak súd odsudzuje páchateľa za dva alebo viac trestných činov, uloží mu úhrnný trest podľa
toho ustanovenia zákona, ktoré sa vzťahuje na trestný čin z nich najprísnejšie trestaný.
Ak súd ukladá úhrnný trest odňatia slobody za dva alebo viac úmyselných trestných činov
spáchaných dvoma alebo viacerými skutkami, zvyšuje sa horná hranica trestnej sadzby
odňatia slobody trestného činu z nich najprísnejšie trestného o jednu tretinu a pri obzvlášť
nebezpečnom recidivistovi o jednu polovicu. Súd uloží páchateľovi trest v hornej polovici
takto určenej trestnej sadzby odňatia slobody. Horná hranica zvýšenej trestnej sadzby nesmie
prevyšovať pätnásť rokov. Pri ukladaní výnimočného trestu odňatia slobody nad pätnásť
rokov do dvadsaťpäť rokov nesmie horná hranica zvýšenej trestnej sadzby odňatia slobody
prevyšovať dvadsaťpäť rokov.
Ak by bol páchateľ už súdený za nejaký trestný čin a ešte pred vyhlásením rozsudku sa znovu
dopustil trestnej činnosti, súd rozhoduje v spoločnom konaní a v spoločnom rozsudku.
Súhrnný trest uloží súd vtedy, ak nemohol z akýchkoľvek dôvodov rozhodnúť o trestných
činoch páchateľa spoločným rozsudkom.
V prípade, že páchateľ sa dopúšťa opätovne trestnej činnosti, hoci už bol pre trestný čin
právoplatne odsúdený, ide o recidívu. Pri tejto príležitosti je potrebné poukázať na novelu
Trestného zákona účinnú od 1.9.2003, ktorou bol zavedený tzv. „inštitút trikrát a dosť“, čo
znamená, že po spáchaní dvoch a viac taxatívne stanovených trestných činov, alebo ak
páchateľ spáchal trestný čin ako člen zločineckej skupiny alebo teroristickej skupiny, alebo už
bol potrestaný za trestný čin podľa § 43, bude páchateľ trestnej činnosti odsúdený na
výnimočný trest (trest odňatia slobody na doživotie, alebo trest odňatia slobody na
dvadsaťpäť rokov) pri zvážení okolností trestného činu, nie menej ako dvadsať rokov.
Ak súd upustil od potrestania, hľadí sa na páchateľa, ako by nebol odsúdený. Súd môže
upustiť od potrestania aj vtedy, keď páchateľ spáchal trestný čin v stave zmenšenej
príčetnosti, ktorý si sám neprivodil a súd má za to, že ochranné liečenie, ktoré zároveň ukladá,
zabezpečí nápravu páchateľa a ochranu spoločnosti lepšie ako trest.
5.7 Druhy trestov
Za spáchané trestné činy môže súd uložiť len tieto tresty:

a) odňatie slobody – najviac na 15 rokov, ak účel trestu nemožno dosiahnuť trestom
vykonávaným na slobode,
b) stratu čestných titulov a vyznamenaní – súd ho môže ako vedľajší trest uložiť, ak
odsudzuje páchateľa za úmyselný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody
s výmerou najmenej dva roky,
c) stratu vojenskej hodnosti – sa ukladá ako trest tiež len ako vedľajší, ak sa páchateľ
odsudzuje za úmyselný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody s výmerou
najmenej na dva roky,
d) zákaz činnosti - môže súd uložiť na jeden až desať rokov, ak sa páchateľ dopustil
trestného činu v súvislosti s činnosťou, ktorá je zakázaná, a len ak je v osobitnej časti
zákona takéto uloženie trestu dovolené,
e) prepadnutie majetku – výrokom o prepadnutí majetku (celého alebo tej časti, ktorú súd
určí), zaniká zákonné majetkové spoločenstvo. Vlastníkom takéhoto majetku sa stáva štát,
f) peňažný trest – vo výmere od 5.000 Sk do 5.000.000 Sk môže súd uložiť, ak páchateľ
úmyselnou trestnou činnosťou získal alebo sa snažil získať neoprávnený majetkový
prospech. Tento trest možno uložiť samostatne alebo popri inom treste. Náhradným
trestom pri jeho nedobytnosti je trest odňatia slobody na päť rokov, ktorý nesmie spolu
s pôvodným trestom odňatia slobody presahovať dovolenú hranicu príslušnej trestnej
sadzby,
g) prepadnutie veci – sa ukladá, ak ide o vec, ktorá bola použitá alebo určená na spáchanie
trestného činu alebo ktorú páchateľ získal trestným činom alebo ako odmenu zaň. Možno
ho uložiť len ak ide o vec vo vlastníctve páchateľa. Vlastníkom sa stáva štát.
h) vyhostenie z územia republiky – je druhom trestu, ktorý možno uložiť ako samostatný
trest alebo popri inom treste, ako to vyžaduje bezpečnosť osôb alebo majetku alebo iný
všeobecný záujem. Súd ho môže uložiť páchateľovi, ktorý nie je občanom SR, ani osobou,
ktorej bolo priznané postavenie utečenca,
ch) zákaz pobytu – spočíva v tom, že súd na jeden až päť rokov zakáže odsúdenému
páchateľovi úmyselného trestného činu, ak to so zreteľom na doterajší spôsob života
páchateľa a na miesto spáchania trestného činu vyžaduje ochrana verejného poriadku,
rodiny, zdravia, mravnosti alebo majetku,
h) výnimočný trest – trest odňatia slobody nad pätnásť až do dvadsaťpäť rokov môže súd
uložiť len vtedy, ak stupeň nebezpečnosti spáchaného trestného činu pre spoločnosť je
veľmi vysoký a možnosť nápravy páchateľa je obzvlášť sťažená.
i) doživotie je možné uložiť vtedy, ak stupeň nebezpečnosti takého trestného činu pre
spoločnosť je mimoriadne vysoký vzhľadom na obzvlášť zavrhnutiahodný spôsob
vykonania činu alebo na obzvlášť zavrhnutiahodnú pohnútku alebo na obzvlášť ťažký
alebo ťažko napraviteľný následok, ak uloženie trestu vyžaduje účinná ochrana
spoločnosti a nie je nádej, že by bolo možné páchateľa napraviť trestom odňatia slobody na
pätnásť rokov do dvadsaťpäť rokov odňatia slobody. (Je možné ho uložiť za trestný čin
vraždy alebo ktorý pri trestnom čine vlastizrady, teroru, všeobecného ohrozenia alebo
genocída zavinil smrť iného úmyselne, spáchaných za priťažujúcich okolností).
Ak súd odsudzuje páchateľa za trestný čin teroru, terorizmu, nedovoleného prekročenia
štátnej hranice, všeobecného ohrozenia, ohrozenia bezpečnosti vzdušného dopravného
prostriedku a civilného plavidla, zavlečenia vzdušného dopravného prostriedku do
cudziny, založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a teroristickej skupiny,

nedovolenej výroby a držby omamnej látky, psychotropnej látky, jedu, prekurzora
a obchodovania s nimi, výroby detského pornografického diela, týrania blízkej osoby
a zverenej osoby, obchodovania s deťmi, vraždy, ublíženia na zdraví, zavlečenia do
cudziny, lúpeže, brania rukojemníka, vydierania, hrubého nátlaku, znásilnenia, sexuálneho
násilia, sexuálneho zneužívania alebo obchodovania s ľuďmi, hoci už bol za tekéto trestné
činy dvakrát potrestaný a trest aspoň sčasti vykonal, uloží mu trest odňatia slobody na
doživotie, ak sú splnené podmienky podľa zákona (§ 29 ods. 3) , inak mu uloží trest
odňatia slobody na dvadsaťpäťrokov, ak tomu nebránia okolnosti hodné osobitného
zreteľa. Súd však takému páchateľovi nemôže uložiť trest odňatia slobody pod dvadsať
rokov.
5.8 Zánik trestnosti

Po spáchaní trestného činu môže trestnosť protiprávneho konania z rôznych dôvodov
zaniknúť. Všeobecným dôvodom zániku trestnosti je skutočnosť, že zanikla nebezpečnosť
konania pre spoločnosť.
Jedinou podmienkou zániku trestnosti činu je uplynutie zákonom ustanovenej premlčacej
doby, ktorá je:
a) dvadsať rokov, ak ide o trestný čin, za ktorý tento zákon v osobitnej časti dovoľuje uložiť
výnimočný trest,
b) desať rokov, ak je horná hranica trestnej sadzby odňatia slobody najmenej desať rokov,
c) päť rokov, ak je horná hranica trestnej sadzby odňatia slobody najmenej tri roky,
d) tri roky pri ostatných trestných činoch.
Do premlčacej doby sa nezapočítava (ide o zákonnú prekážku):
a) doba, po ktorú nebolo možné páchateľa postaviť pred súd pre zákonnú prekážku,
b) doba, po ktorú sa páchateľ zdržiaval v cudzine,
c) skúšobná doba podmienečného zastavenia trestného stíhania.
Premlčacia doba začína plynúť od okamihu, keď sa trestný čin dokonal, prípadne pri iných
formách trestného činu je pre začatie plynutia premlčacej doby rozhodujúci moment
ukončenia konania. Počas trvania zákonnej prekážky, pre ktorú nebolo možné postaviť
páchateľa pred súd, premlčacia doba neplynie. Plynutie tejto doby pokračuje až po odpadnutí
prekážky, pričom do celkovej premlčacej doby sa potom započíta aj čas, ktorý uplynul pred
jej vznikom. Zákon však určuje výnimky z inštitútu premlčania trestného stíhania za:
- vojnový zločin – ktorým sa rozumie porušenie zákonov vojny a vojnových udalostí (napr.
vražda vojnových zajatcov, deportácia civilného obyvateľstva a pod.) a ktorý možno spáchať
v časovej a miestnej súvislosti s vedením vojenských operácií,
- zločin proti ľudskosti - má do istej miery zhodnú objektívnu stránku ako vojnový zločin,
avšak ho možno spáchať kedykoľvek, predmetom útoku je zvyčajne určitá politická, rasová,
národnostná alebo náboženská skupina, ktorú môžu tvoriť aj občania vlastného štátu, (podľa
Dohovoru o nepremlčateľnosti vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti).
Dôvodmi zániku trestnosti sú aj:
- premlčanie výkonu trestu,

- účinná ľútosť (je možná len pri taxatívne uvedených trestných činoch a prichádza do úvahy
len pri dokonaných trestných činoch).
Ak odsúdený viedol po výkone trestu, resp. po odpustení, resp. premlčaní jeho výkonu
nepretržite po dobu 3 až 10 rokov riadny život, môže trest zaniknúť aj z titulu prerogačných
právomocí prezidenta Slovenskej republiky:
- udelením milosti (agragácia),
- udelením amnestie,
- zahladením (aj všeobecne).
Účelom inštitútu zahladenia odsúdenia je umožniť, aby sa pri splnení určitých podmienok
odstránili nepriaznivé dôsledky odsúdenia, ktoré trvajú aj po výkone trestu a ktoré by mohli
odsúdenému sťažovať uplatnenie v ďalšom živote. Zahladenie odsúdenia vždy predpokladá,
že trest uložený v rámci odsúdenia, o zahladenie ktorého ide, bol už vykonaný alebo
odpustený, alebo jeho výkon bol premlčaný. Zahladiť možno len celé odsúdenie, a preto v
prípade, že páchateľovi bolo uložených viac trestov popri sebe, musí byť podmienka
zahladenia odsúdenia splnená pri všetkých uložených trestoch. Zákonná fikcia neodsúdenia,
ktorá je právnym dôsledkom zahladenia odsúdenia, nastáva právoplatnosťou rozhodnutia,
ktorým bolo odsúdenie zahladené.
5.9 Ochranné opatrenia

Ochranné opatrenia sú opatrením štátneho donútenia, ktorých účelom je ochrana spoločnosti
pred páchateľmi trestných činov, ale i činov ináč trestných, ako aj pomoc osobám so
zanedbanou výchovou alebo chorobou, a tak im umožniť, aby viedli riadny život. Ochranná
výchova ako osobitný druh právneho následku sa v Trestnom zákone uvádza samostatne
mimo systému trestov. Aj keď ochranná výchova nie je trest, ale forma ochranného opatrenia,
slúži rovnako ako účel trestu na dosiahnutie účelu tohoto zákona. O ochrannom opatrení sa
rozhoduje vždy podľa zákona účinného v čase, keď sa o ochrannom opatrení rozhoduje.
Ochrannými opatreniami sú:
- ochranné liečenie - sa môže vykonať ústavným alebo ambulantným spôsobom. Zákon
pripúšťa zmenu spôsobu výkonu ochranného liečenia z ústavného na ambulantné a naopak,
- ochranná výchova - pre jej uloženie sa vyžaduje, aby páchateľ trestného činu bol
trestnoprávne zodpovedný (dovŕšil pätnásť rokov svojho veku a je príčetný) a ešte
nedovŕšil osemnásty rok svojho veku).
Trvanie ochrannej výchovy je ohraničené jednak časovo (účelom), jednak vekom
mladistvého. Od výkonu ochrannej výchovy súd môže upustiť len vtedy, ak nastali pred jej
nastúpením také okolnosti (napr. páchateľ bol vzatý do väzby, bol mu nariadený výkon trestu
odňatia slobody a pod.), ktoré nedovoľujú výchovu realizovať.
Ochranná výchova sa ukladá obligatórne alebo fakultatívne osobám vo veku od dvanásť do
pätnásť rokov za podmienok tu uvedených.
zhabanie veci – súd môže uložiť, ak nebol uložený trest prepadnutia veci, môže súd
uložiť, že sa vec, ktorá patrí páchateľovi, ktorého nemožno trestne stíhať, od potrestania
ktorého súd upustil, alebo ak to vyžaduje bezpečnosť ľudí alebo iný všeobecný záujem.
Vlastníkom veci sa stáva štát.

5.10 Judikatúra k trestnému právu

R 5/1995/III: Pre naplnenie znakov subjektívnej stránky trestného činu ublíženia na zdraví
podľa § 221 ods. 1 TZ nepostačuje len zistenie, že páchateľ konal úmyselne, ale sa musí
preukázať, že jeho úmysel smeroval aj k spôsobeniu ublíženia na zdraví tak, ako to vyžaduje
ustanovenie § 4 písm. a), resp. b) TZ V tejto súvislosti treba prihliadať najmä na okolnosti, za
ktorých k útoku došlo, na jeho intenzitu, ďalej na to, či a aký predmet páchateľ k útoku použil
a tiež na to, aké nebezpečenstvo za daných okolností pre zdravie napadnutého z útoku hrozilo.
R 37/1975: Skutočnosť, že následok, ktorý vyplynul z konania páchateľa, bol iný, než si
páchateľ predstavoval (tzv. omyl v kauzálnom priebehu, aberratio ictus), páchateľovi
neprospieva a nevylučuje jeho zavinenie.
R 10/1989: Konanie páchateľa, ktorý si ponechá nájdenú vkladnú knižku preto, aby vybral
vklad, môže byť len prípravou k trestnému činu zatajenia veci podľa § 7 ods. 1, § 254 TZ. O
pokus uvedeného trestného činu alebo o dokonaný trestný čin môže ísť len vtedy, ak sa
páchateľ pokúsil vklad vybrať, prípadne ho vybral.
R 62/1992: Účastníctvo na akomkoľvek úmyselnom trestnom čine vo forme návodu v zmysle
§ 10 ods. 1 písm. a) TZ predpokladá, že páchateľ trestný čin spáchal, resp. sa o jeho spáchanie
aspoň pokúsil pod vplyvom návodu. Pokiaľ to tak nie je a páchateľ spácha trestný čin na
základe vlastného rozhodnutia bez zreteľa na návod, môže za splnenie ďalších zákonných
podmienok prichádzať do úvahy zodpovednosť návodcu za prípravu na trestný čin, ku
ktorému návod smeroval (§ 7 ods. 1 TZ). Ak by však navádzajúci bol uzrozumený s
možnosťou, že páchateľ je už rozhodnutý čin spáchať, môže ísť o účastníctvo, ale vo forme
tzv. psychickej pomoci [§ 10 ods. 1 písm. c) TZ].
R 26/I/1985 (upravené znenie): K rozlišovaniu prípravy a pokusu:
Ak obvinený vykoná všetko pre to, aby uviedol poškodeného do omylu (predloží nepravdivý
znalecký posudok o ocenení nehnuteľnosti v úmysle obohatiť osobu, ktorá nehnuteľnosť
predáva), začal už uskutočňovať konanie, ktoré je znakom trestného činu podvodu. Ide o
konanie, ktoré bezprostredne smeruje k dokonaniu trestného činu v zmysle § 8 ods. 1 TZ Nie
je rozhodujúce, že museli nastať ešte ďalšie skutočnosti od obvineného nezávislé (uzatvorenie
kúpnej zmluvy, vyplatenie kúpnej ceny), aby vznikla škoda poškodenému a že vznik škody
bol od konania časovo vzdialený. Takéto konanie nemožno posúdiť len ako prípravu na
trestný čin v zmysle § 7 ods. 1 TZ.
R 8/1988: Okolnosť, že obranca prestal pred útočníkom utekať, zostal stáť a začal sa
trvajúcemu útoku brániť, nevylučuje možnosť splnenia všetkých podmienok nutnej obrany.
R 18/1996: I. Hodnotenie podmienok nutnej obrany v zmysle § 13 TZ v znení novely č.
248/1994 Z. z. II. Ak má byť nutná obrana úspešná, môže a niekedy aj musí napadnutý použiť
intenzívnejšie konanie alebo účinnejšie prostriedky, než použil útočník. Nesmie ale ísť o
konanie alebo prostriedky celkom zjavne neprimerané povahe a nebezpečnosti útoku. III.
škoda spôsobená v obrane môže byť väčšia ako škoda, ktorú útočník spôsobil napadnutému
alebo ktorá hrozila z jeho útoku. Nesmie však byť medzi nimi celkom zjavný nepomer.
Skutočnosť, že si niekto pripraví na obranu proti hroziacemu a očakávanému útoku zbraň,
nevylučuje záver, že ide o nutnú obranu. IV. Občan má právo výberu, či sa útoku vyhne inak,
než použitím obrany alebo sa rozhodne brániť, lebo nikto nie je povinný ustupovať pred
neoprávneným útokom na záujmy chránené Trestným zákonom. Riziko vyvolané útokom
musí znášať útočník.
R 10/1980: Nebezpečenstvo nemusí byť skutočné. Domnelé nebezpečenstvo, t. j.
nebezpečenstvo, ktoré existuje len v predstave osoby, ktorá ho odvracia, alebo

nebezpečenstvo, ktoré nedosahuje predpokladanú intenzitu (tzv. putatívna krajná núdza), sa
posudzuje podľa zásad o skutkovom omyle. Ak tu boli podmienky krajnej núdze len v
predstave páchateľa a neboli prekročené medze tejto domnelej krajnej núdze, nemôže byť
páchateľ zodpovedný za úmyselný trestný čin (porovnaj k tomu R 10/1980). Je však treba
skúmať, či nejde o trestný čin z nedbanlivosti.
Retroaktivita
R 11/1991: Podľa § 16 ods. 1 TZ sa trestnosť činu posudzuje podľa zákona účinného v čase,
kedy bol čin spáchaný. Podľa neskoršieho zákona sa posudzuje len vtedy, ak je to pre
páchateľa priaznivejšie. Použitie nového práva však treba posudzovať ako celok, aby konečný
výsledok bol pre páchateľa priaznivejší. Starý a nový zákon treba hodnotiť tak z hľadiska
ustanovení zvláštnej časti, ako aj so zreteľom na ustanovenia všeobecnej časti. Pri posúdení
otázky, aký zákon sa má použiť, nemôže teda ísť len o porovnanie sankcií starého a nového
zákona. Pritom je rozhodujúci výsledok porovnania trestov, ktoré by boli pri použití zákonov
ako celku páchateľovi za posudzovaných okolností uložené.
R 16/1986: Ku kritériám výnimočného trestu: Zatiaľ čo obzvlášť zavrhnutiahodná pohnútka
môže byť splnená pri čine, ktorý skončil v štádiu prípravy alebo akéhokoľvek pokusu, o
obzvlášť zavrhnutiahodný spôsob vykonania činu pôjde len pri pokuse, pri ktorom páchateľ
aspoň začal takýmto spôsobom voči poškodenému konať. Naplnenie kritéria obzvlášť
ťažkého a ťažko napraviteľného následku predpokladá podľa uvedeného právneho názoru
vznik poruchy, ktorú je možno podľa judikatúry takto posudzovať; prichádza preto prakticky
do úvahy pri dokonanom trestnom čine vraždy, ktorým došlo k usmrteniu viacerých osôb,
alebo pri viacerých dokonaných trestných činoch vraždy.
R 10/1974: Z odsúdenia, o ktorom platí fikcia, že sa na páchateľa hľadí, akoby nebol
odsúdený, nemožno vyvodzovať voči páchateľovi nijaké dôsledky a pri výmere trestu
nemožno ho hodnotiť ako priťažujúce páchateľovi. Táto fikcia však nebráni, aby súd pri
hodnotení osoby páchateľa prihliadol na skutočnosť, že páchateľ už v minulosti spáchal
trestný čin, a z tejto skutočnosti vyvodil príslušné závery z hľadiska sklonu páchateľa k
trestnej činnosti, jeho vzťahu k spoločenským hodnotám chráneným TZ, možnosti jeho
nápravy a pod. Závažnosť tejto skutočnosti je však zásadne menšia ako závažnosť
skutočnosti, že páchateľ už bol odsúdený.
R 61/1971: Pod pojmom silné rozrušenie v zmysle § 33 písm. a) TZ treba rozumieť silné
citové vzrušenie páchateľa. Povaha citového rozrušenia (strach, hnev, radosť a pod.) nemá
pritom na priznanie tejto poľahčujúcej okolnosti vplyv. Túto poľahčujúcu okolnosť nemožno
priznať len vtedy, keď si páchateľ stav silného rozrušenia zavinil sám použitím alkoholického
nápoja alebo omamného prostriedku (§ 12 ods. 2, § 25 druhá veta a § 32ods. 1 arg. a maiori
ad minus).
R 21/1987: Pobyt páchateľa v cudzine je dôvodom spočívania premlčania trestného stíhania
podľa § 67 ods. 2 TZ len vtedy, ak ide o neoprávnený pobyt.
5.11 Záver
Trestné právo vo svojej individuálnej a generálnej prevenčnej funkcii je jedným
z významných odvetví slovenského právneho poriadku. Prečo tomu tak je, bolo cieľom
prípravy materiálu k jeho štúdiu. Pochopenie noriem trestného práva v komplexe, si
samozrejme vyžaduje aj súbežné štúdium Trestného poriadku a ostatných právnych noriem,
ktoré prispievajú osobitnou mierou k udržaniu štátoprávneho zriadenia a jeho demokratických
hodnôt, ako aj základných práv a právom chránených záujmov jeho obyvateľstva a sledovanie
noviel. Stále prebiehajúci proces prispôsobovania slovenského práva právam krajín

európskych spoločenstiev, ale v poslednom období aj prenikanie trestnej činnosti, ktorú sme
v našom právnom poriadku nemali zastúpené, má za následok zásadné zmeny tak v obsahu
skutkových podstát trestných činov, ako aj ich trestnosti.
Kontrolné otázky
1) Aké pramene trestného práva poznáme?
2) Aký je účel, resp. funkcie Trestného zákona a prečo má také významné postavenie?
3) Pamätáte si ešte druhy trestných činov podľa osobitnej časti Trestného zákona? Ak áno
vymenujte ich hlavné skupiny.
4) Aké opatrenia používa trestné právo?
5) Ktoré subjekty sú nositeľmi trestnej zodpovednosti a aké sú zásady trestnosti činov týchto
subjektov?
6) Pamätáte si čo je retroaktivita a aké sú jej druhy? Prečo je prípustná práve v trestnom
práve?
7) Vymenujte prosím zásady vecnej pôsobnosti Trestného zákona.
8) Aké konanie je trestné? Popíšte jeho znaky.
9) Čo je trest a aké sú štádiá trestnej činnosti?
10) Je nutná obrana trestná? Ak nie, prečo?
11) Čo je to krajná núdza? Kedy sú subjekty trestného práva ju oprávnený použiť?
12) Vedeli by ste si „pomôcť“ v prípadnom trestnom stíhaní poľahčujúcimi okolnosťami?
Pamätáte si, ktoré okolnosti zákon definuje ako poľahčujúce okolnosti?
13) Za splnenia ktorých okolností sa naopak trestná sadzba zvyšuje?
14) Kedy súd uloží úhrnný a kedy súhrnný trest?
15) Aké druhy trestov pozná Trestný zákon? Patrí medzi ne aj trest smrti?
16) Sú lehoty v trestnom práve prekluzívne alebo premlčacie? Aká je najdlhšia a aká je
najkratšia lehota?
17) Viete čo predstavuje zásada trikrát a dosť?
18) Aké poznáme ochranné opatrenia?
19) Vedeli by ste vymenovať jednotlivé druhy trestov proti hospodárskej sústave?
20) Čo je úverový a subvenčný podvod?
Použitá literatúra:
1. Prof. JUDr. Mathern, V. a kol., Trestný zákon, ISTER SCIENCE PRESS, Bratislava 1994,
ISBN 80-88683-05-X,
2. Trestný zákon č. 140/1961 Zb., v znení neskorších predpisov.

6. KAPITOLA - OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A SLOBODNÝ PRÍSTUP
K INFORMÁCIÁM
Úvod
Predmetom právnej úpravy zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov je
chrániť základné práva a slobody fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov. Toto
právo je upravené v čl. 19 ods. 3 Ústavy SR, podľa ktorého: „Každý má právo na ochranu
pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov
o svojej osobe“. Zákon o ochrane osobných údajov nadobudol účinnosť dňom 1.9.2002,
s výnimkou ustanovení, ktorými sa volí a odvoláva predseda úradu a ustanovuje jeho funkčné
obdobie, ktoré nadobudli účinnosť 1.12.2003.
Predmetom právnej úpravy zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) je
úprava podmienok postupu a rozsahu slobodného prístupu k informáciám v súlade s čl. 26, 45
a 34 Ústavy SR a čl. 17, 25 a 35 Listiny základných práv a slobôd. Zákon o slobode
informácií nadobudol účinnosť 1.1.2001.
Cieľ
Po preštudovaní uvedenej kapitoly nadobudnete základné poznatky o tom, čo sa
považuje za osobný údaj, informačný systém, kto je prevádzkovateľ informačného systému a
koho sa zákon o ochrane osobných údajov bytostne dotýka. Zároveň získate vedomosti o
tom, čo zákon o slobode informácií považuje za zverejnenú informáciu, vymedzenie okruhu
osôb, ktoré sú povinné sprístupňovať tieto informácie, ku ktorým informáciám je prístup
obmedzený a spôsob konania podľa tohoto zákona.
Návod ku štúdiu
Preštudovanie tejto kapitoly, vrátane zodpovedania úloh v jej závere, si bude
vyžadovať cca 2 hod. študijného času. Okrem textu budete potrebovať citované zákony.
Vlastný text
6.1 Ochrana osobných údajov

6.1.1 Osobný údaj
Osobnými údajmi pre účely citovaného zákona sú údaje, týkajúce sa určenej alebo určiteľnej
fyzickej osoby, pričom takouto osobou je osoba, ktorú môžeme určiť priamo alebo nepriamo,
najmä na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú,
fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.
Zo zákonnej definície vyplývajú nasledovné kritériá osobného údaja, ktoré musia byť splnené
súčasne:
- súbor údajov,

-

-

najmä, ktoré sú všeobecne použiteľným identifikátorom, pričom sa ním rozumie trvalý
identifikačný osobný údaj dotknutej osoby, ktorý zabezpečuje jej jednoznačnosť v
informačných systémoch,
alebo prostredníctvom ktorých je možná identifikácia – fyzická, alebo fyziologická,
psychická, mentálna, ekonomická , kultúrna alebo sociálna,
následkom je priama, prípadne aj nepriama konkretizácia, teda určiteľnosť osoby,
a to výlučne osoby fyzickej.

Príklad:
Rodné číslo: obsahuje mnoho identifikačných znakov, ako deň, mesiac, rok narodenia
a pohlavie fyzickej osoby. Je zaradené medzi osobitnú kategóriu osobného údaja a podľa
zákona sa považuje za všeobecne použiteľný identifikátor, pre spracovanie ktorého zákon
stanovuje prísnejší režim. Podľa § 8 ods. 2 zákona platí zákaz zverejňovania všeobecne
použiteľného identifikátora. Ale na podklade rodného čísla fyzickú osobu nemožno
identifikovať, ani bližšie určiť, pretože napr. z neho nezistíme ako sa volá, čo robí, či je
vydatá, či je majetná a pod. Preto rodné číslo nie je samo osebe osobným údajom.
Príklad:
Rodné číslo ako všeobecne použiteľný identifikátor sa stáva súčasťou osobného údaja, ak sa
rodné číslo spojí s ďalšími údajmi, napr. Laco Múdry, r. č. 500212/324, Jelenská 5, Banská
Bystrica. Z takéhoto súboru informácií priamo zistíme konkrétnu osobu, teda konkrétneho
človeka. V takom prípade sa na uvedené údaje vzťahuje zákonná ochrana.
To znamená, že ak napr. na zásielke uviedli k menu, priezvisku a adrese aj rodné číslo, išlo
o porušenie zákona, nakoľko k zásielke má prístup aj ktokoľvek tretí.
6.1.2

Povinné subjekty

Zákon sa týka všetkých, ktorí prichádzajú do kontaktu s osobnými údajmi. Ide o orgány
štátnej správy, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej moci a ostatné
právnické a fyzické osoby, ktoré:
- spracúvajú osobné údaje,
- alebo určujú účel a prostriedky spracúvania,
- alebo poskytujú osobné údaje na spracovanie.
To znamená, že ak sa v určitej situácii naplní čo len jedna z uvedených podmienok, je
konkrétna právnická alebo fyzická osoba (tzv. prevádzkovateľ) povinná rešpektovať zákon.
Príklad:
Podľa zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov, je
tretím osobám uložená povinnosť oznamovať množstvo údajov, ktoré sú osobnými údajmi
a následne daňový úrad tieto údaje zhromažďuje, zaznamenáva do systému, využíva ich pri
úkonoch v rámci správy daní, uchováva ich a likviduje.
Príklad:
V súvislosti s kúpou mobilného telefónu sprístupňuje fyzická osoba mobilnému operátorovi
množstvo údajov, ktoré sa týkajú jeho osoby.
Takéto osoby sú dotknutými osobami, podľa zákona.
Na ochranu osobných údajov podľa zákona sa nemôže odvolávať fyzická osoba pri
spracúvaní (používaní) osobných údajov v rámci výlučne osobných a domácich činností.
Príklad:

Nie je porušením zákona o ochrane osobných údajov, keď mám v kalendári doma
zaznačených narodeninových alebo meninových oslávencov, alebo v diári zaznamenané mená
známych spolu s telefónnymi číslami.
Ako sme vyššie uviedli, osobné údaje spracúvajú v rámci určených činností orgány štátnej
správy alebo iné orgány SR. Ak ich spracúvajú pre nevyhnutné účely dôležitých záujmov
štátu v oblasti vnútorného poriadku a bezpečnosti, obrany, ochrany utajovaných skutočností,
trestného stíhania alebo súdneho konania, ochrany ekonomického alebo finančného záujmu
štátu vrátane menových , rozpočtových a daňových záležitostí alebo ochrany dotknutej osoby
alebo práv a slobôd iných osôb, tak sa v rámci takéhoto spracovávania nepoužijú ustanovenia
zákona vymedzené v § 2 ods. 2 zákona. Znamená to, že sa v uvedených prípadoch tieto
ustanovenia neaplikujú na vymedzené informačné systémy (napr. SIS, Policajný zbor SR,
Národný bezpečnostný úrad) za splnenia podmienky, že nevyhnutnosť spracúvania je
výslovne stanovená v osobitnom zákone.

6.1.3 Informačný systém a jeho ochrana
Informačným systémom je akýkoľvek súbor, sústava alebo databáza obsahujúca jeden alebo
viac osobných údajov, ktoré sú spracúvané na dosiahnutie určitého účelu podľa osobitných
organizačných podmienok s použitím automatizovaných alebo neautomatizovaných
prostriedkov spracovania, napríklad kartotéka, zoznam, register, operát, záznam alebo sústava
obsahujúca spisy, doklady, zmluvy, potvrdenia, posudky, hodnotenia, testy.
Informačné systémy podliehajú povinnej registrácii alebo evidencii v pôsobnosti Úradu pre
ochranu osobných údajov, ktorý sídli v Bratislave (registračné oddelenie úradu). Za splnenie
týchto povinností plne zodpovedá prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ tých informačných
systémov, v ktorých sa spracúvajú:
- osobitné kategórie osobných údajov ( t.j. údaje, ktoré sú ustanovené osobitným
zákonom – napr. údaje o porušení ustanovení predpisov trestného práva,
priestupkového práva alebo občianskeho práva, ako aj o výkone právoplatných
rozsudkov alebo rozhodnutí - a to osobami, ktorým to umožňuje osobitný zákon ),
- osobné údaje, ktoré sú predmetom cezhraničného toku (ide o prenos údajov mimo
územia SR). V prípade, že cieľová krajina nezaručuje primeranú úroveň ochrany, je
prenos prípustný len za splnenia osobitných podmienok stanovených v § 23 ods.4
zákona ako napr. písomný súhlas dotknutej osoby, že nevyhnutnosť prenosu vyplýva
zo zmluvy medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou, je nevyhnutný na ochranu
životne dôležitých záujmov, je nevyhnutný na plnenie medzinárodnej zmluvy, ktorou
je SR viazaná a pod.,
- spracúvanie biometrických údajov (t.j. údaj, na základe ktorého je osoba jednoznačne
a nezameniteľne určiteľná, napr. odtlačok prsta, odtlačok dlane, analýza
deoxirybonukleovej kyseliny, jej profil, DNA a pod.) ak to vyplýva zo zákona alebo
s písomným súhlasom dotknutej osoby,
- spracúvanie osobných údajov o psychickej identite fyzickej osoby alebo o jej
psychickej pracovnej spôsobilosti môže vykonávať len psychológ alebo zákonom
určená osoba.
Zvýšená ochrana osobných údajov nie je potrebná a teda registrácii nepodliehajú:
- osobné údaje, ktoré sú predmetom cezhraničného toku, a boli prenesené do SR,
- personálne agendy o zamestnancoch prevádzkovateľa,
- informačné systémy odborových organizácií o svojich členoch,

-

-

informačné systémy štátom uznaných cirkví a náboženských spoločností, ak ich
využívajú výlučne pre ich vnútornú potrebu,
informačné systémy o členstve v politických stranách a hnutiach, pokiaľ spracúvané
údaje slúžia výlučne pre ich vnútorné potreby,
informačné systémy verejnej správy, ak údaje zverejňuje na základe zákona, alebo so
súhlasom dotknutej osoby,
informačné systémy masovokomunikačných prostriedkov (napr. redakcie časopisov,
novín, televízií, rozhlasových staníc) pre potreby informačnej činnosti,
osobné údaje zdravotníckych zariadení na účely preventívnej medicíny, lekárskej
diagnostiky, poskytovania liečebnej a kúpeľnej starostlivosti a ďalších služieb
zdravotnej starostlivosti,
informačné systémy predškolských zariadení, špeciálnych výchovných a iných
prevádzkovateľov na účely výchovy, vzdelávania, vedy a výskumu,
osobné údaje pri jednorazových vstupoch do priestorov prevádzkovateľa.

Osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru
alebo svetonázor, členstvo v politických stranách alebo politických hnutiach, členstvo
v odborových organizáciách a údaje týkajúce sa zdravia alebo pohlavného života, sa zakazuje.
Prevádzkovateľ je povinný prihlásiť informačný systém na registráciu pred začatím
spracovania osobných údajov. Termín na prihlásenie zákon stanovil do februára 2003
a spracovávanie osobných údajov bolo možné podľa dovtedy platných predpisov bez
písomného súhlasu dotknutej osoby len do konca roku 2003. Na konanie o prihláške
a ukladaní pokút (do výšky 3 mil. Sk) sa vzťahuje postup podľa zákona o ochrane osobných
údajov, na konanie vo veci porušenia zákona sa vzťahuje Správny poriadok, event. Trestný
poriadok.
Oblasť spoločenských vzťahov, ktoré zákon upravuje, je v súlade s medzinárodnými
právnymi poriadkami prísne sledovaná. Za tým účelom sa zákonom zriadil Úrad na ochranu
osobných údajov, ktorý je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou so sídlom
v Bratislave, má právnu formu rozpočtovej organizácie a ktorý okrem iného nezávisle
vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov a podieľa sa na ochrane základných práv a
slobôd fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov. Právomoci kontrolnej činnosti
zákon zveruje inšpektorom menovaným vládou s presne vymedzenými oprávneniami
a povinnosťami.
6.2

Slobodný prístup k informáciám

Slobodný prístup k informáciám je upravený zákonom č. 211/2000 Z. z. tak, že sú upravené
podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám. Zákon definuje osoby, ktoré
sú povinné sprístupňovať informácie, vymedzuje kto je žiadateľ, pojem hromadného prístupu,
čo je zverejnená informácia, definuje povinné zverejňovanie informácií, obmedzenia
k prístupu informácií, spôsob sprístupnenia informácií, ako aj lehoty na vybavenie a konanie
vo veciach porušenia zákona.
Osobami povinnými sprístupňovať informácie sú štátne orgány, obce, ďalej tie právnické
osoby a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a
povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy, a to iba v
rozsahu tejto ich rozhodovacej činnosti, právnické osoby zriadené zákonom a právnické
osoby zriadené štátnym orgánom alebo obcou podľa osobitného zákona, právnické osoby
založené vyššie uvedenými osobami, ktoré hospodária s verejnými financiami alebo nakladajú
s majetkom štátu alebo majetkom obcí, napr. príspevkové alebo rozpočtové organizácie, školy

a pod., ďalej iné právnické osoby alebo fyzické osoby, ak tak ustanoví osobitný zákon, napr.
archívy, správy katastra a pod.
Žiadateľom môže byť každá fyzická osoba alebo právnická osoba. Žiadosť možno podať
písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.
Zo žiadosti musí byť zjavné, ktorej povinnej osobe je určená, kto ju podáva, ktorých
informácií sa týka a aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje.
Hromadným prístupom k informáciám je prístup neobmedzeného okruhu žiadateľov
pomocou telekomunikačného zariadenia (ako fax, elektronická pošta), najmä prostredníctvom
siete internetu.
Zverejnenou informáciou je informácia, ktorú môže každý opakovane vyhľadávať a
získavať, najmä informácia publikovaná v tlači alebo vydaná na inom hmotnom nosiči dát
umožňujúcom zápis a uchovanie informácie, alebo vystavená na úradnej tabuli s možnosťou
voľného prístupu, alebo sprístupnená pomocou zariadenia umožňujúceho hromadný prístup,
alebo umiestnená vo verejnej knižnici.
Sprievodnou informáciou je informácia, ktorá úzko súvisí s požadovanou informáciou, najmä
informácia o jej existencii, pôvode, počte, dôvode odmietnutia sprístupniť informáciu, o dobe,
počas ktorej odmietnutie sprístupnenia informácie trvá, a kedy bude opätovne preskúmaný.
Zákon ukladá každej povinnej osobe povinnosť zverejniť tieto informácie: spôsob zriadenia
povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry, miesto, čas a
spôsob, akým možno získavať informácie, ďalej informácie o tom, kde možno podať žiadosť,
návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie, miesto, lehotu a spôsob podania opravného
prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby, postup, ktorý musí
povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane
zákonom stanovených lehôt, prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk,
podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti
fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe, sadzobník správnych
poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony, a sadzobník úhrad za
sprístupňovanie informácií.
Okrem toho taxatívne stanovené orgány sú povinné zverejňovať tieto informácie:
Národná rada Slovenskej republiky je povinná zverejniť termíny jej schôdzí a zasadaní
výborov a návrh programu rokovania, zápisnice z verejných schôdzí, texty predložených
návrhov zákonov do troch dní po ich podaní do Kancelárie Národnej rady Slovenskej
republiky, texty schválených zákonov do troch dní po ich schválení v treťom čítaní, údaje o
dochádzke poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na jej schôdze a na zasadnutia jej
výborov do troch dní po skončení každej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, výpisy
o hlasovaní poslancov po každej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky okrem prípadov
tajného hlasovania a hlasovania na neverejnej schôdzi.
Kancelária prezidenta Slovenskej republiky je povinná zverejniť program a výsledky
pracovných ciest o prijatí prezidenta Slovenskej republiky a miesto jeho pobytu, podpísanie
zákona alebo jeho vrátenie Národnej rade Slovenskej republiky, prepožičanie vyznamenania,
vymenovanie a odvolanie štátneho funkcionára a prijatie demisie, odpustenie, zmiernenie
alebo zahladenie trestu a nariadenie nezačínať alebo nepokračovať v trestnom konaní,
organizačnú štruktúru a počty zamestnancov Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky.

Vláda Slovenskej republiky je povinná zverejniť texty materiálov (návrhy, správy, rozbory)
predložených na rokovanie vlády a prijaté uznesenia vrátane ich príloh.
Ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy a orgány miestnej štátnej správy
zverejňujú materiály programového, koncepčného a strategického charakteru a texty
navrhovaných právnych noriem po ich uvoľnení na medzirezortné pripomienkové konanie.
Obecné zastupiteľstvá, mestské zastupiteľstvá, miestne zastupiteľstvá a zastupiteľstvá
samosprávy vyššieho územného celku sú povinné zverejňovať informácie obdobne.
Ak je požadovaná informácia v súlade s právnymi predpismi označená za štátne tajomstvo
alebo služobné tajomstvo, alebo označená ako skutočnosť podliehajúca šifrovej ochrane
informácií, alebo patrí do bankového alebo daňového tajomstva, alebo je označená ako
obchodné tajomstvo, povinná osoba ju nesprístupní, s uvedením odkazu na príslušný právny
predpis.
Informácie, ktoré sa dotýkajú osobnosti a súkromia fyzickej osoby, písomnosti osobnej
povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej
osoby alebo jej prejavov osobnej povahy povinná osoba sprístupní len vtedy, ak to ustanovuje
osobitný zákon, alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutej osoby.
Informácie o osobných údajoch fyzickej osoby, povinná osoba sprístupní len vtedy, ak to
ustanovuje osobitný zákon, alebo na základe predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej
osoby.
V prípadoch, ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony, taký súhlas môže
poskytnúť jej zákonný zástupca, alebo ak dotknutá osoba nežije, taký súhlas môže poskytnúť
jej blízka osoba.
Povinná osoba nesprístupní ani informáciu, ktorá jej bola odovzdaná osobou, ktorej takú
povinnosť zákon neukladá a ktorá na výzvu povinnej osoby písomne oznámila, že so
sprístupnením informácie nesúhlasí, ďalej informáciu, ktorú zverejňuje na základe osobitného
zákona, informáciu, zverejnením ktorej by došlo k porušeniu ochrany duševného vlastníctva,
informáciu, ktorá sa týka rozhodovacej činnosti súdov a orgánov činných v trestnom konaní,
informáciu, ktorá sa týka miesta výskytu chránených druhov rastlín, živočíchov, nerastov a
skamenelín a hrozí ich neprípustné rušenie, poškodzovanie alebo ničenie, okrem prípadov ak
ide o informácie, ktoré sa získali za verejné financie, alebo ak sú to informácie týkajúce sa
použitia takých prostriedkov, alebo ak ide o informácie o nakladaní s majetkom štátu alebo
majetkom obce.
Poskytnutie informácie je povinná osoba vybaviť bez zbytočného odkladu, najneskôr do
desiatich dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. Zo
závažných dôvodov (zber informácií na inom mieste ako v sídle povinnej osoby,
preukázateľné technické problémy a pod.), môže povinná osoba predĺžiť lehotu, najviac však
o desať dní. O poskytnutí informácie urobí rozhodnutie zápisom v spise, proti ktorému
nemožno podať opravný prostriedok. Ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len sčasti,
vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie, inak predpokladá, že vydala
rozhodnutie, ktorým odmietla poskytnúť informáciu. Za deň doručenia rozhodnutia sa v tomto
prípade považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti, voči ktorému možno
podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na
rozhodnutie o žiadosti. Proti rozhodnutiu ústredného orgánu štátnej správy možno podať
rozklad, o ktorom rozhoduje vedúci ústredného orgánu štátnej správy. Odvolací orgán
rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania povinnou osobou. Ak odvolací orgán v
tejto lehote nerozhodne, nastupuje právna fikcia rozhodnutia, to znamená, že sa predpokladá,
že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil.

Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní (§ 244 O.s.p. tzv.
správne súdnictvo).
Judikatúra
Záver
Problematika obsiahnutá v tejto kapitole vysvetľuje základné pojmy a účel zákona
o ochrane osobných údajov a osobitne i zákona o slobode informácii, pričom problematika
oboch právnych predpisov navzájom úzko súvisí. Uvedené právne normy boli vydané
v súlade s Ústavou SR, ústavným zákonom č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina
základných práv a slobôd a v súlade s Medzinárodným paktom o občianskych a politických
právach, v záujme chrániť základné práva a slobody fyzických osôb. Prijatím týchto zákonov
sa premietla praktická aplikácia týchto práv z medzinárodných zmlúv, s ktorými vyslovila
súhlas NR SR a ktoré boli ratifikované a odstránila sa nejednotnosť právnej úpravy.
Kontrolné otázky
1. Definujte pramene práva ochrany osobných údajov a slobodného prístupu k informáciám.
2. Čo sú osobné údaje?
3. Je rodné číslo osobným údajom?
4. Kto je povinnou osobou podľa zákona o ochrane osobných údajov?
5. Aké povinnosti má povinná osoba, ktorá spravuje informačné systémy?
6.

Ktorý orgán zastrešuje úlohy pri ochrane osobných údajov?

7. Čo upravuje zákon o slobodnom prístupe k informáciám?
8. Kto je povinnou osobou podľa tohoto zákona a aké má povinnosti?
9. Kto je žiadateľom?
10. Aké lehoty na vybavenie žiadosti stanovuje zákon?
Literatúra:
1. Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
2. Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

